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Link do produktu: https://www.prolifter.pl/lozko-rehabilitacyjne-elektryczne-luna-2-p-33.html

Łóżko rehabilitacyjne
elektryczne Luna 2
Cena brutto

3 290,00 zł

Cena netto

3 046,30 zł

Cena poprzednia

3 490,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

VLUNA2

Kod producenta

VLUNA2

Producent

Vermeiren

Finansowanie

Zastosowanie

telefon I

telefon II

telefon III

Opis produktu
Łóżko elektryczne rehabilitacyjne LUNA 2

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA ŁÓŻKO REHABILITACYJNE do 95% wartości

Łóżko Luna 2 jest rozbudowaną wersją modelu LUNA Basic 2 z zabudowanymi panelami od strony głowy i nóg. Jest łóżkiem do opieki
domowej, sterowane pilotem . Leże można zamontować na dwóch wysokościach, wyżej bądź niżej , bardzo istotna cecha dla osób wysokich i
niskich. VERMEIREN jest świadomym i odpowiedzialnym producentem , który przy projektowaniu swoich wyrobów wsłuchuje się w sugestie i
opinie zarówno użytkowników jak również pracowników wypożyczalni oraz sklepów medycznych i dopasowuje je do ich wymagań. Wysoki
standard jakościowy i funkcjonalny sprawia , że LUNA jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz
podnosi jakość życia osób leżących.

Sprawdź: Jak wybrać odpowiednie łóżko dla chorego leżącego?
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Funkcje:

1. Dwie wysokości zawieszenia leża, wyżej-niżej,
2. leże cztero-segmentowe,
3. płynna regulacja wysokości leża na pilota,
4. pozycja anty-trendelenburga,
5. płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
6. płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
7. manualna regulacja kąta nachylenia segmentu,
8. siłowniki LINAK,
9. obudowa skrzynkowa w kolorze drzewa bukowego,
10. wysięgnik,
11. barierki,
12. leże metalowe lub drewniane,
13. łóżko dostarczane na systemie transportowym.

Materac Easy Mat (Opcja - dodatkowo płatna)
Materac bazowy gąbkowy-płaski
Materac bazowy gąbkowy płaski w pokrowcu typu trykot
wykonanego z poliestru (PES) z zamkiem błyskawicznym .
Pokrowiec wytrzymały, odporny na rozrywanie i tarcie oraz
na kwasy organiczne i mineralne. Jest lekki i elastyczny,
niegniotący się, łatwy w praniu i konserwacji, nie zbiega się.
Po przyjęciu wilgoci, szybko ją wyparowuje i schnie. Materac
najczęściej wykorzystywany jako podkład pod materace
przeciw-odleżynowe zmiennociśnieniowe.
Materiał na pokrowiec oznaczony certyfikatem
kolor pianki: beżowy
kolor pokrowca trykotowego: niebieski
kolor pokrowca SANMED C460: beżowy
gęstość pianki: 30kg/m³
twardość: 43
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wymiary: 200 x 90 x 12 cm

Materac pompowany przeciwodleżynowy (Opcja - dodatkowo płatna)
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