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Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas 
nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała  
w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby  
z problemami narządu ruchu.
Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, miękkiego niezwykle ergonomicznie wyprofilowanego  
i wygodnego w trzymaniu uchwytu oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej 
mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy.
Technologia lakierowania proszkowego gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Parametry techniczne:

• wytrzymałe rurki aluminiowe

• wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt

• miękki uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)

• wysokiej jakości miękka nasadka gumowa

• skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm

• zakres regulacji: od 71,0 do 95,0 cm

• waga: 0,37 kg

• Maksymalne obciążenie: 100kg

srebrna czarna miedziana niebieska
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Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas 
nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała  
w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby  
z problemami narządu ruchu.
Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, miękkiego ergonomicznego uchwytu oraz nasadki 
gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa  
doskonale amortyzuje wstrząsy.
Technologia lakierowania proszkowego gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Parametry techniczne:

• wytrzymałe rurki aluminiowe

• wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt

• miękki uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)

• dodatkowy „sznurek” do podtrzymania

• wysokiej jakości miękka nasadka gumowa

• skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm

• zakres regulacji: od 69,0 do 92,0 cm

• waga: 0,37 kg

• Maksymalne obciążenie: 100kg
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