
  

TOM 5 Streeter MINI
R58

Kód produktu: T5S30FP00K3R58

Úhrada: Pomůcka je částečně hrazena

Kód zdravotní
pojišťovny (ZP): 5003233

Skladové zásoby: Dle individuálního zaměření

Dostupnost: Do 20 dnů

Výše úhrady: 30 000,00 Kč vč. DPH

Výše doplatku: 27 200,00 Kč vč. DPH
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Speciálně odlehčený podvozek zcela nové generace je vyroben z lehkých hliníkových slitin metodou ALUX, high-
tech produkční technologií využívající výhod hliníkových slitin a titanového pojiva, jež v kombinaci zajišťují nízkou
hmotnost a vysokou pevnost. Kompaktně složitelný podvozek obsahuje mimo jiné zcela nové rozhraní podvozek-
sedačka, nový systém brzd, aktivní odpružení, ergonomickou rukojeť s výškovým nastavením, aj.

Zcela nová 100% ALUX sedačka je plně odnímatelná a otočná,  plně polohovatelná a velikostně nastavitelná.
Unikátní systém MONOSLIDE obsahuje nejen nový teleskopický způsob naklápění,
ale i zcela nový systém velikostního nastavování sedáku a opěry zad a také inovativní možnost upevnění fixačních
doplňků a  příslušenství.  Sedačka je  vybavena plně odnímatelným komfortním potahem moderního designu s
měkkou výplní. Snadnou manipulací je zajištěna  plná složitelnost kočárku i s připevněnou sedačkou.

Zdravotní kočárek TOM 5 Streeter byl vyvinut ve spolupráci s profesionálním designérským studiem a odbornými
lékaři. Výrobek vyniká nejen moderním designem, ale i vysokou užitnou hodnotou - je jedním z nejlehčích výrobků
ve své kategorii a mimo jiné jeho 260 mm (175/260 mm) bezúdržbová kola zajišťují velmi dobré jízdní vlastnosti
nejen ve městě, ale i na nerovném terénu. Správný výběr kočárku a vhodnost použití příslušenství  doporučuje
výrobce konzultovat s odborným lékařem.

Výrobek splňuje  požadavky dle  nejnovějších norem EU a také požadavky dle  všech platných hygienických a
technických norem a je na něj vyhlášena shoda dle platných norem a nařízení vlády ČR.

Kočárek TOM 5 Streeter byl úspěšně otestován bariérovou zkouškou dle normy EN ISO 7176/19.
Tato zkouška umožňuje bezpečné použití kočárku ve speciálních dopravních prostředcích.

BUBNOVÁ BRZDA - ruční ovládání pouze u vel. MAXI

UŽITNÁ DOBA POMŮCKY JE 3 ROKY.
POMŮCKA SE PO UŽITNÉ DOBĚ NEVRACÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ, ZŮSTÁVÁ KLIENTOVI.

Schválený poukaz  následně  doneste,  na  kteroukoliv  naši  pobočku.  Poukazy  nám lze  zaslat  také  například
naskenované e-mailem, jejich originály si pak převezmeme při dodání zdravotnického prostředku. Pokud nám kopie
poukazů  zasíláte  e-mailem uveďte  zde  také  telefonní  kontakt  na  Vás  a  adresu  kam si  přejete  zdravotnický
prostředek dodat. Při dodání Vám zdravotnický prostředek předvedeme, nastavíme dle Vašich potřeb a seznámíme
Vás se zásadami používání a údržby. Pokud není zdravotnický prostředek plně hrazený zdravotní pojišťovnou,
uhradíte doplatek při převzetí zdravotnického prostředku.

Ohledně možností vyzvednutí nebo dodání, nebo v případě, že potřebujete daný zdravotnický prostředek dříve, než
Vám jej bude moci lékař předepsat, nás můžete také kontaktovat předem telefonicky nebo e-mailem a domluvit s
námi individuální postup.
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