GIROFLEX

ADAPT
REHA

Ontwikkeld voor coxarthrosepatiënten
Verhoogde zitpositie met zitneiging
naar voren
Uitstekend zitcomfort
Beschikbaar met klimatologisch
functionele Giroflex «grano» bekleding
Voor klinische omgeving in kunstleer
beschikbaar
Ontwikkeling in samenwerking met
artsen en patiënten
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GIROFLEX ADAPT
REHA COXARTHROSE-STOEL
De behulpzame stoel. Veel mensen
lijden aan arthrose in het heupgebied, een ziekte die uiterst pijnlijk
kan zijn. Met name na een operatie
kan een zittende houding hevige
pijn veroorzaken. De giroflex 33 is
speciaal ontwikkeld voor coxarthrose patiënten. De stoel maakt het
voor de patiënt mogelijk door een
verhoogde zitpositie en een speciaal
naar voren gekantelde zithoek te
zorgen voor comfortabel, pijnloos
zitten. Een vaste zithoogte draagt
onder bijzondere omstandigheden bij
aan een zo groot mogelijk zitcomfort.
Hiermee wordt het bekken naar binnen gehouden en daarmee ontlast.

33-7008-RC
→ Kunstleder
→ Slede frame gepolijst

Als optie kunnen de speciale Giroflex
coxarthrose stoelen van wieltjes worden voorzien, waardoor zij voor meer
mobiliteit zorgen en gemakkelijker
verplaatst kunnen worden.
De giroflex 33 is zowel geschikt
voor gebruik in een therapeutische
omgeving als in de privésfeer. In de
basisuitvoering heeft de stoel een
verchroomd onderstel. Daardoor
is hij makkelijk te reinigen, ziet er
aantrekkelijk uit en bereikt een lange
levensduur.

33-7009-RC
→ Kunstleder
→ Slede frame gepolijst
→ Wielen 50mm

Optioneel met
krukhouders
beschikbaar

→
→
→
→

33-7209-RC
Kunstleder
Krukhouders
Slede frame gepolijst
Wielen 50mm
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GIROFLEX ADAPT
REHA COXARTHROSE-STOEL

33-7008-RC

33-7009-RC

Afmetingen in cm
Zithoogte, ingezeten

53

53

Sitzneigung nach vorne

-3°

-3°

Totale hoogte

93

93

Rughoogte

38

38

Armlehnenhöhe

78

78

Zitbreedte

42

42

Rugbreedte

44

44

Totale breedte

64

64

Zitdiepte

43

43

giroflex REHA-Coxarthrose stoel: Bekleding met kunstleder
skai®Palma of stof «strong». Optioneel met krukhouders, glijders
of wielen 50 mm. Deze opties zijn altijd alleen beschikbaar voor de
specifieke modellen.

Zwitserland
Stoll Giroflex AG
CH-5322 Koblenz
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11
info@giroflex.ch

Duitsland
Giroflex GmbH
D-78187 Geisingen
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0
info@giroflex.de

België
Giroflex SA
B-1200 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20
info@giroflex.be

Nederland
Giroflex Nederland BV
NL-1184 VW Ouderkerk aan de
Amstel
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555
info@giroflex.nl

Frankrijk
Giroflex Frankrijk
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71
info@giroflex.be
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