Ottobock Tomato Eio

Ottobock Tomato Eio gyermek kerekesszék
Az Ottobock Tomato Eio gyermekkocsi segíti a mindennapokat. Összecsukható vázszerkezetének köszönhetően jelentősen növeli a család mobilitását. Hevederrendszere és párnázata
optimális és biztonságos üléshelyzetet nyújt az apróságok számára. Ha elfárad a gyermek:
a háttámla egyszerű mozdulattal ledönthető és a lábtartó kiegyenesíthető. A tető esőben és
napsütésben is hasznos része a babakocsinak. A tolófogantyú magassága két gomb benyomásával könnyedén beállítható. Az első kerekek bolygózárja lehetővé teszi a hétköznapi
manőverezést vagy a gyorsabb haladást.

Jellemzők:
Kivehető, tömör gumis kerekek
Első bolygókerekek zárral
• Dönthető háttámla
• Lábbal rögzíthető fék
• Magasságban állítható tolófogantyú
• Szögben állítható lábtartó
• Tető betekintő „ablakkal”
• Párnázott fejtámasz
• 5 pontos rögzítő heveder
• Oldalpárna és medencetámasz
• Összecsukható, könnyű alumínium váz
•
•

Indikáció
Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékosság, kommunikációs hiányosságok,
vagy koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan
tartósan ülni nem képes, mozgásához
állandó személyi segítséget igényel,
mozgatását állandó felügyelet mellett csak
speciális kerekesszékkel lehet biztosítani.

• LED hátsó világítás

•

•

Magasságban állítható tolófogantyú
Párnázott fejtámasz
Párnázott 5-pontos heveder
mellkasrögzítéssel

Kiegészítő feltétel: ellenjegyzés köteles.

Oldalpárnák

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).

Medencetámasz
Szögben állítható lábtartó

Első bolygókerekek zárral

Közfinanszírozás alapját képező nettó ár: 213 000 Ft
Támogatás: közgyógy igazolvánnyal térítésmentes
Közgyógy igazolvány nélkül, de receptre kiváltva: 54 102 Ft

Tető betekintő „ablakkal”

Műszaki adatok
Cikkszám

F63000000

Ülésszélesség

35,5 cm (14”)

Ülésmélység

30,5 cm (12”)

Háttámla

61 cm (24”)

Terhelhetőség

40 kg

Önsúly

10 kg

Háttámla döntött
pozíciója
Első kerekek
rögzített állapotban
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