Avantgarde Otto Bock
Összecsukható aktív kerekesszék

Aktív élet, sport és szabadidős tevékenységek – nem kell lemondani róluk.
A könnyű és egyedi igényeknek megfelelően számtalan kiegészítővel
felszerelhető aktív kerekesszékek növelik a mozgásszabadságot.
Könnyű hajtani őket, fordulékonyabbak és kisebb akadályok leküzdése
sem jelent számukra gondot. Az Ottobock Avantgarde kerekesszékei
ötvözik az elegáns kialakítást és a kis súlyú felépítést, ugyanakkor
a stabilitás szempontjából is biztos megoldást kínálnak.
Ezek a keresztvázas és összecsukható aktív kerekesszékek integrált
vagy levehető lábtartóval rendelkeznek.

Avantgarde Otto Bock
Standard felszereltség:
többféle vázszín, beállítható hátsókerék pozíció,
választható elővázak, háttámla lumbális hajlítással,
nagy szilárdságú dupla vagy szimpla keesztváz,
osztott vagy egypaneles lábtartó/ kihajtható és
levehető lábtartó.
Opcionális felszereltség:
• állítható magasságú tolófogantyúk
• hevederek
• design elemek, polírozott első kerekek,
karbon oldalelemek
• küllővédő
• bottartó
• tranzitkerekek

Indikáció:
Nagyfokú végleges járásnehezítettséggel rendelkező
mozgáskorlátozott számára, ha a beteg egyéb járást
segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra
képtelen és
- mentális és fizikai állapota alapján alkalmas
mechanikus kerekesszék használatára és
- képes standard kerekesszékkel önállóan legalább
150 méter megtételére, manőverezésre és
- 3-5%-os emelkedő és lejtő, valamint 2 cm magas
küszöb nem jelent akadályt számára és
- a következő feltételek bármelyike teljesül:
1. alap-, közép- vagy felsőfokú képzésben vesz részt,
2. teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy
3. kiskorú gyermeket nevel.

Finanszírozás:
• Bruttó közfinanszírozási ára: 723.900 Ft
• Bruttó támogatás: 579.120 Ft
• Bruttó térítési díj: 144.780 Ft
• Közgyógy igazolvánnyal térítésmentes
• Kihordási idő: 6 év
Szakképesítési követelmény:
Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi
rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz
kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász
vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).
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