
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ

Το αμαξίδιο θαλάσσης Greta είναι επιστημονικά σχεδιασμένο από εξειδικευμένο 
μηχανικό, συνεργάτη του Ορθοπεδικού Κόσμου Κυφίδη, ελαφρύ και πολύ εύκολο 
στη χρήση, για εσάς που θέλετε να απολαύσετε το καλοκαίρι στη παραλία, σε 
πισίνα ή ακόμα και σε βουνό.

Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σκελετό υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό που 
δε σκουριάζει, με διάτρητο ύφασμα, μη απορροφητικό. Διαθέτει μπάρα για 
εύκολο χειρισμό από συνοδό. Το αμαξίδιο λόγω των φουσκωτών τροχών επιπλέει, 
ενώ εφάπτεται στο σώμα του χρήστη όταν αυτός το χρησιμοποιεί.

Εκτός των στάνταρ μοντέλων, των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται 
παρακάτω, δίνεται η δυνατότητα ειδικής κατασκευής του ανάλογα με τις ανάγκες 
και τις προτιμήσεις σας, με επιλογή σε:

• διαφορετικό μήκος και πλάτος

• πρόσθεση διαχωριστικού σκελών

• ανακλινόμενα πλαϊνά

• διαφορετικά ύψος και κλίση πλάτης

• περιστρεφόμενη μπροστινή ρόδα

• διάφορα χρώματα ταπετσαρίας (μπλε, κίτρινο, πράσινο, κ.α.)

Εγγύηση 1 έτος
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*Όταν υπάρχουν πλαϊνά στηρίγματα δε δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης της πλάτης.

Ανταλλακτικά

• Ταπετσαρία πλάτης

• Ταπετσαρία καθίσματος

• Πίσω ρόδα

• Εμπρός ρόδα

• Ροδέλα ρόδας Teflon

• Περόνες ασφαλείας ανοξείδωτες

Οδηγίες χρήσης

• Ο χρήστης θα πρεπει να καθίσει ,στο αμαξίδιο ώστε να ακουμπάει στην πλάτη του

αμαξιδίου. 

• το ύψος της βύθισης νερού για τo αναπηρικό αμαξίδιο GRETA δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ύψος του καθίσματος(εξασφάλιση σταθερότητας)

• Ο συνοδός θα βοηθήσει , ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη σταθερότητα

κρατώντας την λαβή.

• Το GRETA , είναι σχεδιασμένο για χρήστες με μέγιστο βάρος 120 kgr.

• Δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος και στην ηλικία του χρήστη , με την
απαραίτητη προυπόθεση ύπαρξης συνοδού.
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• To GRETA , δεν είναι σκάφος. Σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την είσοδο ΑΜΕΑ
στο νερό , μέχρι το ύψος της επιφάνειας του καθίσματος και δεν επιτρέπεται να το
χρησιμοποιέις για να επιπλέει ο χρήστης στο νερό.

• Απαραίτητη προυπόθεση η χρήση σωσίβιου απο τον χρήστη και η επίβλεψή του
απο ενήλικα συνοδό.

• Η παρουσία συνοδού είναι απαράιτητη τόσο κατά την είσοδο στο νερό όσο και 
κατά την διάρκεια , κατά την οποία ο χρήστης κολυμπάει στο νερό.

• Ο χρήστης θα πρέπει να μεταφερθεί απο το κάθισμα του GRETA στο νερό ,
αποκλειστικά απο ενήλικα και ικανό συνοδό.

• Δεν υπάρχει ελάχιστο βάθος νερού για την χρήση του αμαξιδίου.

• Θα πρέπει να χρησιμοποιοείται το κάθισμα , λαμβάνοντας υπ΄οψιν τις κατάλληλες
καιρικές συνθήκες ( Να μην υπάρχουν δυνατοί άνεμοι max 3 μποφόρ , παλίροια ,
μεγάλος κοιματισμός)

• Να μην χρησιμοποιείται αν υπάρχει φθορά στα λάστιχα του (έλλειψη 
πίεσης ελαστικών)

• Απαγορεύεται αυστηρά  η χρήση του απο περισσότερους απο έναν χρήστη.

• Απαγορεύεται να στέκεται ο χρήστης όρθιος πάνω στο κάθισμα.

• Απαγορεύεται η χρήση του σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη του 15%.

• Απαγορεύεται η χρήση του σε επιφάνειες με εμπόδια με ύψος μεγαλύτερο των 10 
εκατοστών.

• Θα πρέπει να χρησιμοποιείται  απο τον χρήστη ΠΑΝΤΑ παρουσία ενήλικα συνοδού.

• Η τήρηση των οδηγιών χρήσης και προφύλαξης είναι υποχρεωτική για τον χρήστη
και τον συνοδό του.
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