OBJEDNACÍ LIST
verze 2/2019

Polohovací mechanický vozík

ICON 120
Základní provedení: Speciální polohovací vozík o nosnosti
180 kg. Šíře sedu je volitelná v rozsahu 32 - 51 cm, v
rozšířené verzi pak až 61 cm. Hloubka sedačky je
nastavitelná v závislosti na šíři sedu v rozsahu 36 - 54 cm.
Odnímatelné postranice s výškově stavitelnými područkami
v rozsahu 24 - 40 cm, polohovací stupačky s lýtkovými
oporami, záklon sedačky s posunem těžiště v rozsahu 26° s
oporou plynových pružin (poloha relax). Zádová opěrka je
polohovatelná v rozsahu 30° a má dvojitý rám s možností
úpravy ve třech osách. Opěrka hlavy, rolny proti převrácení,
čtyřbodový upínací systém pro fixaci při přepravě, rám v bílé
barvě. Zadní plná kola 24“ s rychloupínacími osami a
bubnovými brzdami, přední plná kola 7“. Celková hmotnost
vozíku v základním provedení je 42,5 kg (pro šíři sedu 46
cm).

Kontaktní údaje zákazníka
Jméno
Bydliště
Telefon

Email

Hmotnost

Zdravotní pojišťovna

Seznamte se prosím s výše uvedenou skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s Vámi označí
zaškrtnutím Vámi zvolené alternativy jednotlivých konstrukčních prvků. Pokud zvolíte alternativu, u níž v pravém sloupci
není uveden kód a cena, bude tato varianta dodána v rámci základní ceny. Kód a cena uvedená napravo od zvolené
alternativy znamená nárůst základní ceny vozíku o uvedenou částku a tedy nutnost vystavit k poukazu na základní
provedení ještě poukaz s tímto kódem. Všechny položky, u nichž je uveden kód, jsou plně hrazeny zdravotními
pojišťovnami. Po schválení žádosti pojišťovnou Vám bude vozík dodán vozík ve skladbě dle objednacího listu.

Mechanický vozík ICON 120

07-0135571

41.170,- Kč
plně hrazeno ZP

Sedačka
Hloubka sedu je nastavitelná v závislost na šíři sedu

šířka

32 cm

hloubka

36 cm

41 cm

36 - 44 cm

46 cm

36 - 49 cm

51 cm
41 - 54 cm

uveďte požadovanou hloubku sedačky ……………….. cm
Šířka a hloubka

šířka
Rozšíření a zesílení
rámu

56 cm

hloubka

61 cm
07-0135572
1.080,- Kč

41 - 54 cm

uveďte požadovanou hloubku sedačky……..…….. cm
ZP nehradí
4.330,- Kč

Možnost prodloužení rámu (vpředu) o 10 cm
Potah sedačky

inkontinentní, omyvatelný
černá 3D textilie
13-0140951
6.875,- Kč
13-0140953
7.085,- Kč
13-0140955
8.350,- Kč
13-0140955
8.350,- Kč

Varilite Evolution
Varilite Meridian
Antidekubitní sedák
Varilite Proform NX
Varilite Proform NX Dual

Zádová opěrka
Výška

Zádová opěrka má nastavitelnou konstrukci s výškou 41-73 cm. Výška
anatomického polstru zádové opěrky je 50 cm
uveďte požadovanou výšku zádové opěrky ……………….. cm

Potah zádové opěrky

inkontinentní, omyvatelný
černá 3D textilie
Varilite Icon TALL

Anatomická zádová
opěrka

Individuální polstr
zádové opěrky

30 x 37 cm

35 x 43 cm

38 x 46 cm

40 x 49 cm

43 x 52 cm

45 x 55 cm

35 x 43 cm

38 x 46 cm

40 x 49 cm

43 x 52 cm

45 x 55 cm

50 x 60 cm

50 x 60 cm
Varilite Icon TALL DEEP

uveďte požadovaný sedací systém (např. sedací ortéza, sedací systém
Stabilo, atp.)

Opěrka hlavy
Součástí vozíku je opěrka hlavy o rozměru 30x11 cm s nastavitelným malým bočním vedením. S možností výškového
nastavení a možností nastavení mimo osu vozíku až o 50 mm.
vpravo

Instalace opěrky hlavy mimo osu vozíku

vlevo

………………..……….. cm od osy vozíku
popis/nákres:
Individuální provedení
polstru hlavové opěrky

Fixační opěrky
Podpažní peloty

peloty podpažní odklopné

Podpažní peloty
Varilite
(pouze pro zádovou opěrku
Varilite)

pevné

8 x 10 cm

10 x 13 cm

13 x 15 cm

odklopné

8 x 10 cm

10 x 13 cm

13 x 15 cm

07-0135578
4.105,- Kč
07-0135383
3.003,- Kč
07-0135382
7.130,- Kč

cena je vždy za jeden pár pelot

Kola
všechny typy zadních kol jsou opatřeny bubnovými brzdami

Zadní

Přední

24" x 1 3/8

plná
vzdušnicová

22"

plná

16"

plná

7"

plná

Příslušenství
bezpečnostní pás dvoubodový
bezpečnostní pás čtyřbodový
Bezpečnostní pás

07-0135411
930,- Kč
07-0135412
2.440,- Kč

fixační prvky Bodypoint:
cena:
…………………
……...… ,- Kč

Abdukční klín

nastavitelný, odnímatelný

Chrániče výpletu

chrániče výpletu zadních kol, plexi (chrání prsty uživatele)

Pracovní deska

pracovní deska Plexi (je odklopitelná a odnímatelná)

07-0135415
3.690,- Kč
07-0135413
2.260,- Kč
ZP nehradí
5.410,- Kč

Důležité biometrické údaje
Přibližná výška ve stoje

……………

A) Výška od sedačky na vrch ramen

……………

B) Hloubka hrudníku při plném nádechu

……………

C) Šířka Hrudníku

……………

D) Hloubka sedu až pod koleno

……………

E) Výška od sedačky po vrch hlavy

……………

F) Délka předloktí po úchopový prvek

……………

G) Výška od sedačky po loket (výška područky od sedačky)

……………

H) Šířka kyčlí

……………

I) Výška od stupačky pod koleno (meřte včetně obuvi)

……………

( údaj I musí být v rozsahu 265 - 535 mm)

Popis úprav

Vozík je zadán do výroby až po úhradě 30 procent ceny hrazené zákazníkem. Ceny uvedené v objednacím listu mají platnost minimálně 90 dnů.
Dodání, servis a záruční podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Ortoservis s.r.o. Odpovědnost za
vady a jakost je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.
Podpisem objednacího listu potvrzuje zákazník, že mu byl vozík zaměřen a navržen v požadované skladbě a odpovídajících rozměrových
variantách. Pro potřeby žádosti o úhradu vozíku z prostředků veřejného zdravotního pojištění uživatel svým podpisem potvrzuje, že si vozík
vyzkoušel. Podpisem objednacího listu nedochází k uzavření objednávky.

Zpracoval:

………………………………….

Datum:

………………………………….
Jako budoucí uživatel vozíku souhlasím s výše uvedenou skladbou.

Podpis uživatele ……………………………………….

