AKTIV KEREKESSZÉK SPECIFIKÁCIÓ
Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő
eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, ha a beteg mentális és fizikai állapota
alapján alkalmas mechanikus kerekesszék használatára, az alábbi feltételek teljesülése esetén.
Öregségi nyugdíj korhatár alatti életkorban, ha a jogosult - alap-, közép-, felsőfokú
képzésben, átképzésben vesz részt, vagy - legalább rehabilitációs munkakörben
foglalkoztatható, vagy - kiskorú gyermeket nevel, valamint képes standard kerekes székkel önállóan legalább 150 méter megtételére, - manőverezésre (képes meghatározott távolságot
adott időn belül megtenni, képes jobbra-balra kanyarodásra, előre-hátra menetre, tengely
körüli fordulásra), - 3-5%-os emelkedő, lejtő, valamint 2 cm magas küszöb nem jelent
akadályt számára.
Felírási jogosultság: megyei rehabilitációs szakfőorvos, országos hatáskörű rehabilitációs
intézmény rehabilitációs szakfőorvosa, a REP ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével.
Megjegyzés: aktív kerekes szék 18 év felett csak standard kerekes szék felírását követő
második rendeléstől, vagy kölcsönzésből/ rehabilitáló intézmény által biztosított igazolt fél
éves standard kerekes szék használatot követően lehetséges.
Aktív kerekesszék súlya az alapfelszereltséggel együtt: 14 kg alatt

Árban foglalt alapfelszereltség:
• Váz (összecsukható, vagy a háttámla az ülésre hajtható egy mozdulattal)
•

Fel-le és előre-hátra helyezhető, esetenként döntött 2 db hátsó, nagykerék
hajtókarikával, amelyek vázra-vázról egy mozdulattal eltávolítható/felszerelhető
(tömörgumi vagy légtömlő), mérete: 22”-24” között. A hajtókarikák felülete sima,
vagy csúszásgátlós.

•

2 db első, bolygó kiskerék. A kerekek felfüggesztésének dőlésszöge a vázhoz képest
előre-hátra állítható. Tömör vagy légtömlős kivitel, mérete: 4”-7” között.

•

Merevvázás kerekesszék esetén, ha nem állíthatók a hátsó nagykerekek, akkor a
súlypont állítása az ülőlap előre-hátra, le-fel mozgatásával történik. Ebben az esetben a
két bolygó kiskerék-felfüggesztés dőlésszögének állíthatósága nem szükséges.

•

Ruhavédők, amelyek a két hátsó nagykerék magasságához, ívéhez állíthatók.

•

Állítható magasságú osztott vagy egybe lábtartólap

•

2 db fék, amely használat közben (nagykerék hajtása, átülés, visszaülés) nem gátolja a
használót.

•

Háttámla (feszessége állítható), magassága 25-45 cm, szükség esetén magasabb

•

Ülés különböző méretben (beülő szélesség és beülő mélység)

•

Az eszköz, a tartozékok és felszerelések anyaga olyan, hogy ellenáll a
rendeltetésszerű használat, valamint a tisztítás, fertőtlenítés fizikai és kémiai
hatásoknak a hivatalos kihordási idő teljes ideje alatt.

