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  רשימת מכשירים                    
  

 כסאות גלגלים .1

 ;כסא גלגלים ידני על כל סוגיו 

 ;כסא שירותים ורחצה 

 .(המלצה ראשונית) כסא גלגלים ממונע 
 
 

 אביזרים נלווים לכיסאות גלגלים .2

 ;מערכת ישיבה (אינסרט) לכסא גלגלים 

 .התאמות מיוחדות לכסא גלגלים 
 
 

 אביזרים למניעת פצעי לחץ .3

 ;כרית ישיבה לכיסא גלגלים 

 .מזרן להפחתת הסיכון לפצעי לחץ 
 
 

 מיטות מתכוננות .4

 פאולר מלא ו - מיטה הידראולית- HI-LO ; 

  פאולר מלא ו -מיטה חשמלית- HI-LO  . 
 

    
 מכשיר עולה/יורד מדרגות  .5

  זחליל;
 מכשיר עולה / יורד מדרגות.

 
  

 )בלבד פיזיותרפיסטיםהרשאה לעזרי הליכה  ( .6

 ;הליכון 

 ;רולטור 

 ;קביים 

 .מקל הליכה 

 
 

 


