ortopédiai műhely, gyógyászati szaküzlet, szakorvosi rendelések
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ke rekesszékek

ke rekesszékek

PROMOBIL REHABILITÁCIÓS ZRT.
1106 BUDAPEST, KERESZTÚRI ÚT 4/a.
Tel.: (1)433-7190
www.promobil.hu, promobil@promobil.hu
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Termékünk segítségével nagyobb távolságot tehet meg,
mint a hagyományos kerekesszékkel. Kis méreténél
fogva mozgékony, ezért a lakásban és azon kívül, hos�szabb távon is kényelmes közlekedési lehetőséget biztosít. A kényelmes be- és kiszállás érdekében a szék ülése
kifordítható, kartámaszai felhajthatók. A kezelőszervek
működtetéséhez mindkét karra szükség van, ezért alsóvégtag sérülteknek, vagy nehezen járóknak ajánljuk.

Termékünk segítségével nagyobb távolságot tehet meg,
mint a hagyományos
kerekesszékkel. Kis méreténél
fogva mozgékony, ezért a lakásban és azon kívül, hos�szabb távon is kényelmes közlekedési lehetőséget biztosít. A kényelmes be- és kiszállás érdekében a szék ülése
kifordítható, kartámaszai felhajthatók. A kezelőszervek
működtetéséhez mindkét karra szükség van, ezért alsóvégtag sérülteknek, vagy nehezen járóknak ajánljuk.

Műszaki adatok:
Beülő szélessége: 45-62 cm között állítható,
fokozatmentesen
Maximális sebessége: 8 km/h
Kapaszkodó képessége: 15%
Önsúlya: 89,7 kg
Terhelhetősége: 135 kg , ebből 15 kg a kosár
Egy feltöltéssel (a terepviszonyoktól függően)
kb. 40 km-t tud megtenni
Méretei: 130,5 cm hosszú, 61 cm széles, 99 cm magas

Műszaki adatok:
Beülő szélessége: 45-62 cm között állítható,
fokozatmentesen
Maximális sebessége: 8 km/h
Kapaszkodó képessége: 15%
Önsúlya: 77 kg
Terhelhetősége: 135 kg , ebből 15 kg a kosár
Egy feltöltéssel (a terepviszonyoktól függően)
kb. 40 km-t tud megtenni
Méretei: 130,5 cm hosszú, 61 cm széles, 99 cm magas

Kihordási Közgyógyidő (hónap)
ellátás
96

•
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EL-GO ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ HÁROMKEREKŰ MOPED

Igen

Térítési
díj (Ft)
86.250

Indikáció: Olyan önálló életvitelt folytató, műlábbal és
ortézissel is tartós kültéri járásra képtelen mozgáskorlátozott
személy részére, aki más módon önerőből, biztonságosan,
az esetleges akadályokat legyőzve a mindennapi életvitelhez
szükséges távolságot megtenni képtelen.
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az alábbi
eszközök kihordási időn belül párhuzamosan nem rendelhetőek:
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár
(12 16)
- Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy
motorkerékpár (12 16).
Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.
Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz
kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy
ergoterapeuta jelenléte biztosított).

Kihordási Közgyógyidő (hónap)
ellátás

ke rekesszékek

ke rekesszékek

EL-GO/M ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ NÉGYKEREKŰ MOPED

Térítési
díj (Ft)

96
Igen
86.250
Indikáció: Olyan önálló életvitelt folytató, műlábbal és
ortézissel is tartós kültéri járásra képtelen mozgáskorlátozott
személy részére, aki más módon önerőből, biztonságosan,
az esetleges akadályokat legyőzve a mindennapi életvitelhez
szükséges távolságot megtenni képtelen.Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az alábbi eszközök kihordási időn belül párhuzamosan nem rendelhetőek:
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16)
- Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped
vagy motorkerékpár (12 16).
Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.
Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz
kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy
ergoterapeuta jelenléte biztosított).
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Az irányító egység igény szerint a jobb és a bal oldalon
is elhelyezhető, oldalra kihajtható, s a használó igénye és
szükséglete szerint programozható
A kényelmes ki- és beszálláshoz a karfák felhajthatók
Szétszedhető
Az utazás kényelmét szolgálja a több fokozatban dönthető
ülés
A biztonságos közlekedést jelzőfény, irányjelző
és hangjelző segíti
A meghajtó energiát az ülés alatt elhelyezett két darab
akkumulátor biztosítja
Egy feltöltéssel megtehető távolság: sík úton max. 32 km
Max. sebesség: 8 km/h
Beülőszélesség: 47-60 cm között
fokozatmentesen állítható
Kapaszkodóképesség: 14%
Terhelhetőség: 180 kg

BERKO JO-20
ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ
HÁROMKEREKŰ MOPED
A termék méreteiben és terhelhetőségében is nagyobb, mint
az EL-GO. (Kizarólag 130 kg-nál nehezebb betegek részére.)
205 kg-ig terhelhető. A kifejezetten kültéri közlekedésre készült moped segítségével nagyobb távolságot tehet meg, mint
hagyományos kerekesszékkel. A kényelmes be- és kiszállás érdekében az eszköz ülése kifordítható, kartámaszai felhajthatók.
A kezelőszervek működtetéséhez mindkét karra szükség van,
ezért alsóvégtag sérülteknek, vagy nehezen járóknak ajánljuk.
Műszaki adatok:
Hosszúság: 145,5 cm
Szélesség: 67 cm
Kerekek: Ø32 cm fúvott gumis
Eszköz súlya: 128 kg
Max. sebesség: 8 km/h
Hasmagasság: 8,6 cm
Legnagyobb leküzdhető emelkedő: 17,6%
Akkumulátor: 2 db 12V-os
Hatótávolság: 30-40 km (a domborzat és a vezető
tömegének függvénye)
Terhelhetőség: 135 kg +15 kg a kosár

Kihordási Közgyógyidő (hónap)
ellátás
480-650

550

95

625

Kihordási Közgyógyidő (hónap)
ellátás
96

Igen

470

1110

1140

Térítési
díj (Ft)
91.875

Indikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a
beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására
képtelen.
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.
Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz
kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy
ergoterapeuta jelenléte biztosított).

ke rekesszékek

ke rekesszékek

B-4220/X ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ UTCAI KEREKESSZÉK

Térítési
díj (Ft)

96
Igen
86.250
Indikáció: Olyan önálló életvitelt folytató, műlábbal és
ortézissel is tartós kültéri járásra képtelen mozgáskorlátozott
személy részére, aki más módon önerőből, biztonságosan,
az esetleges akadályokat legyőzve a mindennapi életvitelhez
szükséges távolságot megtenni képtelen.
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az alábbi
eszközök kihordási időn belül párhuzamosan nem rendelhetőek:
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár
(12 16)
- Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy
motorkerékpár (12 16).
Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.
Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz
kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy
ergoterapeuta jelenléte biztosított).
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B-4200/M
ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK
Összecsukható váz, felhajtható kartámasz
Felhajtható, kifordítható, levehető lábtartó
Tömör első és hátsó kerekek, kivehető hátsó kerekek
Hat ponton állítható hátsó kerék felfüggesztés
Öt ponton állítható lábtartó
Ergonómikus kialakítású rögzítő fék
Könnyen tisztántartható gyöngyvászon üléstámla
és ülőlap, oldalsó és hátsó macskaszemek
Teljes szélesség: beülő szélesség + 18 cm

ke rekesszékek

Műszaki adatok:
Beülőszélesség: 38-41-44-47-50 cm
Ülés mélység: 43 cm
Ülőlap magassága a földtől mérve: 47-49-51 cm (beállítható)
Háttámla magasság: 43 cm
Súly: 19,5 kg
Legnagyobb terhelhetőség: 125 kg

470
510

380-410440-470500

330
380

380
430

890-950
960-1020

380
380

175
225

19
21

Kihordási Közgyógyidő (hónap)
ellátás

Térítési
díj (Ft)

96
Igen
79.060
Indikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a
beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyvál72
Igen
16.725
toztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károIndikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a
sodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására
beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltozképtelen.
tatásra képtelen.						 Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP ellenőrző főSzakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabiliorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.
tációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, trauSzakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehamatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet,
bilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorgyermeksebészet, sebészet.				 vos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az
			
eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógyKihordási Közgyógyidő (hónap)
ellátás
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920-1020
1050-1150

Acél csővázas elektromos kerekesszék színes szinter
bevonattal
Az irányító egység igény szerint a jobb és a bal oldalon
is elhelyezhető, hosszirányban állítható, s a használó
igénye és szükséglete szerint programozható
A négy darab fúvott gumis kerék közül a két hátsót 24
V-os elektromos motor hajtja
A meghajtó energiát az ülés alatt elhelyezett 2 db
12 V-os akkumulátor biztosítja
A szék az akkumulátorok és az akkumulátor tartók
kiemelését követően összecsukható, a kartámlák,
a háttámla és a lábtartók kiemelhetők
Automatikus elektromos, ill. mechanikus rögzítőfékkel
rendelkezik
Egyszeri feltöltéssel megtehető távolság: kb. 19 km
Kapaszkodóképesség: 17,5%
Beülő szélesség: 41cm, 46cm
Terhelhetőség: 125 kg

ke rekesszékek

B-4220/SZ ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ SZOBAI KEREKESSZÉK

Térítési
díj (Ft)

tornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított).
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PNEUMAT ANTIDECUBITUS
ÜLŐPÁRNÁK
A Pneumat párnák önálló cellákból épülnek fel, melynek
mindegyike egymástól függetlenül mozoghat fel-le, csavarodhat, görbülhet, így pontosan igazodik a test anatómiai felületéhez. Mikor a beteg „bemerül” a Pneumat párna felületébe,
a visszaható erő és nyomás a felület minden pontján azonos.
A bemerülés által a test nagyobb felületen érintkezik a párna felületével, így az javítja a nyomás elosztását. A Pneumat
terméket alkotó lágy, rugalmas, egymással összefüggő légterű
cellák nyomásának beállításával a felület egyénre szabottan
illeszkedik a test ülőfelületéhez. A cellák követik a felület helyzetének, vagy alakjának változását, így segítik a vérkeringést.
Az egyedülálló cellás szerkezet a szöveteknek deformálás
nélküli bemerülést tesz lehetővé, így minimálisra csökkenti
a decubitus kockázatát. A cellák sima felszíne és a cellák önálló
mozgása jelentősen csökkenti a súrlódást és a nyíróerőt.
Közlöny szerinti megnevezés:
1 légkamrás: PNEUMAT
2 légkamrás: PNEUMAT II. KN két légkamrás antidecubitus
ülőpárna
4 légkamrás: PNEUMAT IV. KN négy légkamrás antidecubitus
ülőpárna
1 és 2 kamrás
Magasság : 5 cm
Mélység szélesség,:
-40 cm x 40 cm,
-40 cm x 44 cm
egyedi rendelésre:
-30 cm x 30 cm
-34 cm x 34 cm
-40 cm x 34 cm
-44 cm x 44 cm
-44 cm x 48 cm

B-4205
Tranzit Fektetőszék
A B-4205 tranzit fektetőszék elsősorban mozgássérült és
járásképtelen betegek részére készül szobai és korlátozottan utcai (szilárd burkolatú akadálymentesített) használatra.
Alkalmazható továbbá kórházakban, rendelőintézetekben,
valamint minden olyan intézményben, ahol mozgássérült, ill.
helyváltoztatási nehézségekkel küzdő, vagy attól orvosilag
eltiltott személyeket (betegeket) kell különböző okok miatt
mozgatni.
Műszaki adatok:
Lábtartó: szögben állítható, kihajtható, leszerelhető,
magasságban állítható.
Kartámasz: kivehető
Első kerekek: Ø 20 cm tömör
Hátsó kerekek: Ø 60 cm tömör
Keréktengely: fix, menetes rögzítés
Pótalkatrészek: a kerekesszék minden egyes részegysége,
mint pótalkatrész rendelhető
Méretek:
Teljes szélesség:
Beülőszélesség : 37-52 cm
Beülőszélesség +18cm
Ülésmagasság : 51 cm
Teljes hossz: 115 cm
Beülőmélység: 41 cm
Tömeg: 21 kg
Háttámla magasság: 52 cm
Terhelhetősége: 125 kg

4 kamrás
Magasság : 5 cm
Szélesség, mélység: 40 cm x 40 cm
Kihordási Közgyógy- Térítési
idő (hónap)
ellátás
díj (Ft)
1 légkamrás
2 légkamrás
4 légkamrás

60
60
60

Igen
Igen
Igen

21.700
22.000
22.000

Indikáció: Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, akiknek az állapota végleges.
Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és
gyermekgyógyászat, neurológia.

Kihordási Közgyógyidő (hónap)
ellátás
72/36*

Igen

Térítési
díj (Ft)
28.600

Indikáció: Mozgássérült vagy önálló mozgásra nem képes
gyermekek és felnőttek részére, akik különféle megtámasztást, rögzítést igényelnek a szállításukhoz.
Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet,
gyermeksebészet.
Megjegyzés: *18 éves kor alatt a kihordási idő 36 hónap.

