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Link do produktu: https://www.prolifter.pl/wozek-sanitarny-toaletowo-prysznicowy-swift-mobile-2-tilt-etac-5-kola-p-99.html

Wózek sanitarny
toaletowo-prysznicowy
SWIFT MOBILE 2 Tilt Etac
(5" koła)
Cena brutto

4 990,00 zł

Cena netto

4 620,37 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

SWIMOB2TILETAC

Kod producenta

SWIMOB2TILETAC

Producent

Etac

Regulacja wysokości
siedziska

od 50 - 65cm

Udźwig

160kg

Waga urządzenia

20,4kg

Finansowanie

telefon I

Opis produktu
Profesjonalny wózek sanitarny toaletowo-prysznicowy SWIFT MOBILE 2 TILT Etac
z kołami 5" ze sprężynami gazowymi umożliwiającymi pochylenie oparcia
do 160 kg z regulacją wysokości siedziska

Bezpieczny i prosty zarówno dla użytkownika jaki i dla asystenta. Posiada łatwy w obsłudze mechanizm pochylania siedziska przez opiekuna
przy jednoczesnym zachowaniu kontaktu wzrokowego z pacjentem.
Każdy detal został praktycznie i funkcjonalnie zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo.
Funkcjonalność ( 3 urządzenia w 1):
Wózek toaletowy (może być wykorzystywany w pomieszczeniu pacjenta wraz z basenem oraz w toalecie),
Wózek prysznicowy (nierdzewny i łatwy w utrzymaniu czystości),
Wózko-krzesełko (po założeniu nakładki na siedzisko i oparcie).
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Unikalny design – zalety:
Miękkie oparcie,
szybkoschnący materiał,
nieprzyklejający się do ciała,
Regulacja napięcia oparcia za pomocą pasów,
Odchylane podłokietniki,
Kształt rączek umożliwia podjazd do toalet z zewnętrznymi spłuczkami,
Unikalne siedzisko zapewnia dostęp do pacjenta od tylniej części,
Zaokrąglona powierzchnia podnóżka poprawia komfort ułożenia stóp,
Regulacja wysokości siedziska w standardzie (50 - 65 cm),
4 blokady kół jezdych w standardzie,
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Wykonany z wytrzymałego i łatwego do czyszczenia materiału,
Lekko się prowadzi,
Duża powierzchnia siedziska,
Szerokość całkowita 57/58/64 cm,
Szerokość siedziska 50 cm,
Szerokość między podłokietnikami 42/48/54 cm,
Maksymana waga użytkownika 160 kg,
Waga wózka 16,6 kg,
5 lat gwarancji,
Produkt wykonany z matriałów nierdzewnych.
Czystość i dezynfekcja:
Zaleca się czyścić preparatami o pH 5-9,
Zaleca się odkażać 70% preparatem do dezynfekcji,
Zaleca się odkażać w komorach dezynfekcyjnych w temperaturze do max 85oC.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pojemnik sanitarny:: brak , wiaderko z mocowaniem (+ 249,00 zł ), basen z mocowaniem (+ 299,00 zł )
Zagłówek:: jest
Podłokietniki:: standardowe , miękkie (+ 299,00 zł )
Siedzisko:: standardowe , miękka nakładka 2cm (+ 449,00 zł ), miękka nakładka 4cm (+ 799,00 zł )
Pas bezpieczeństwa:: brak , jest (+ 149,00 zł )
Paski podnóżków:: są
Barierka:: brak , jest (chroni przed wypadnięciem) (+ 389,00 zł )
Wysyłka:: odbiór osobisty Skierniewice , dostawa kurierem (+ 19,00 zł )

POMOC
DOFINANSOWANIE NA REMONT ŁAZIENKI DLA OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
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