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WÓZKI INWALIDZKIE
Nr
kat.

1
17
18
19

Opis
WÓZEK INWALIDZKI RĘCZNY 708D

Wózek standardowy, wykonany ze stali precyzyjnej. Konstrukcja modułowa
konfigurowalna. Duża ilość opcji dodatkowych sprawia , że można go skonfigurować
do prawie wszystkich wymagań indywidualnych użytkownika.

Kaucja

80,00

200,00

120,00

500,00

120,00

500,00

120,00

500,00

60,00

150,00

100,00

500,00

Maks. waga użytkownika: 120 kg

WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY 708D HEM2

22

Cena za
1 m-c

Wózek stalowy z mechanizmem napędu na jedną rękę. Również konstrukcja hamulca
umożliwia hamowanie jedną reką. Dedykowany dla osób po udarach mózgu w wyniku
czego dochodzi do paraliżu dwu-kończynowego połowicznego.
Maks. waga użytkownika: 120 kg

WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY D200-30°

20

Aluminiowy wózek ze stabilizacją głowy i pleców z odchylanym oparciem do 30°.
Wózek przeznaczony dla osób z niestabilnym tułowiem, dla pacjentów z paraliżem lub
niedowładem czterokończynowym, trzykończynowym, dla osób po udarach. Możliwość
doposażenia wózka w dodatkowe opcje.
Maks. waga użytkownika: 130 kg

WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY MULTIPOZYCYJNY INOVYS 2

23

Pozwala na stałe utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy. Zarówno kąt oparcia jak i
siedziska jest regulowany w sposób łatwy i płynny. Pozostałe parametry wózka również
można dopasować do indywidualnych wymagań pacjenta.
Maks. waga użytkownika: 135 kg

WÓZEK INWALIDZKI TOALETOWY 139

11A

Wszystkie powierzchnie siedziska są wyposażone w specjalną warstwę strukturalnie
ukształtowaną, która działa antypoślizgowo, które pełni dodatkową funkcję sanitarną.
Konstrukcja umożliwia najeżdżanie na sedes.
Maks. waga użytkownika: 120 kg

WÓZEK INWALIDZKI RĘCZNY V100

21

Przeznaczony dla osób o ograniczonej (lub braku) zdolności chodzenia. Posiada
modułową konstrukcję pozwalającą na rozszerzenie o akcesoria pomocne przy
wszelkich rodzajach schorzeń. Pozwala na wszechstronną regulację.
Maks. waga użytkownika: 170 kg

1.

INNE URZĄDZENIA (1)
Nr
kat.

Cena za
1 m-c

Opis
ŁÓŻKO PIELĘGNACYJNO-REHABILITACYJNE LUNA BASIC II

24

Czetro-sekcyjne leże sterowane pilotem. Posiada drewniane barierki, wysięgnik oraz
siłowniki LINAK. Łóżko umożliwia ustawienie w pozycji “antytrendelenburga”.
Szer: 1015mm, dł:2250 mm, min. wys: 335/400 mm, max. wys: 745/810 mm

Kaucja

150,00 500,00
170,00*

Maks. waga użytkownika: 140 kg

ROTOR "KIM" ST 5

4

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych KIM. Miernik cyfrowy pokazuje spalone kalorie.
Sprzęt pomaga osobom starszym w poprawie kondycji ruchowej oraz zwiększeniu
elastyczności stawów kończyn dolnych. Całkowicie składany w celu łatwego
przechowywania.

KULE ŁOKCIOWE "STEPHANIE"

2

Wysokość uchwytu: 745 - 975 mm, regulowana waga: 0,55 kg

40,00

90,00

20,00

50,00

25,00

60,00

20,00

50,00

35,00

100,00

30,00

100,00

Maks. obciążenie: 130 kg

KULA "ASHLEY MEDIUM" PAAR

9

Długa/średnia (regulowana długość) wysokość od 1140 mm do 1340 mm (długa),
wysokość od 1340 mm do 1540 mm (srednia)
Maks. obciążenie: 120 kg

8

TRÓJNÓG "ZOË"

Wysokość od 750 mm do 980 mm, waga: 0,60 kg
Maks. obciążenie: 130 kg

KRZESŁO TOALETOWE "STACY"

11

Taboret toaletowy. Odchylane podłokietniki. Wyciągany pojemnik sanitarny.
Maks. waga użytkownika: 113 kg

CZTERO-KOŁOWY BALKONIK 286B

16

Sprawdza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak również na zewnątrz, dzięki
siedzisku można usiąść i odpocząć. Koszyk sprawdza się podczas robienia zakupów a
tacka do przewożenia drobnych rzeczy.
Maks. obciążenie koszyka: 5kg

*jeśli wypożyczony wraz z materacem

2.

INNE URZĄDZENIA (2)
Nr
kat.

Opis

Cena za
1 m-c

Kaucja

50,00

120,00

20,00
10,00*

50,00
20,00*

200,00

500,00

250,00

500,00

70,00

150,00

50,00

100,00

CZTERO-KOŁOWY BALKONIK 268

12

Balkonik czetrokołowy służący jako pomoc w chodzeniu osobom o obniżonej
sprawności kończn dolnych. Odpowiednio duży rozmiar kół przednich umożliwi w łatwy
sposób pokonywanie różnej wysokości krawężników i progów. Posiada półkę do
siedzenia, tackę, koszyk na zakupy.
Maks. obcążenie: 120 kg

STOLIK PRZYŁÓŻKOWY 377

10

Wysokość: 650 - 940 mm, długość: 810 mm, szerokość: 430 mm
Duży blat: 620 x 410 mm
Maks. obciążenie: 10 kg

INDYWIDUALNY PODNOŚNIK PACJENTA EAGLE

14

Podnośnik transportowy oferuje komfort dla pacjenta oraz łatwość obsługi dla pielęgniarek oraz osób opiekujących się podczas ich transferu. Wysoka jakość Kół o średnicy
100 mm zapewniają, stosowanie na niemal każdej powierzchni.
Maks. waga użytkownika: 175 kg

25

KONCENTRATOR TLENU PRZENOŚNY

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY RUROWY

6

Wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy rurowy. Skuteczny przy profilaktyce i
leczeniu odleżyn do II stopnia włącznie.
Wymiary: 200 x 90 x 11,4 cm
Maks. waga użytkownika: 130 kg

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY WENTYLOWANY

6

Wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy. Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu
odleżyn.

*jeśli wypożyczony wraz z łóżkiem

3.

