Precis som all rehabilitering kräver elektrisk muskelstimulering tid och tålamod. Det är därför
bra om man som patient har möjlighet att träna hemma. För att detta ska vara möjligt kan du
hyra muskelstimulator CEFAR REHAB X2 direkt från oss på DJO Nordic. Innan du använder
CEFAR REHAB X2 hemma är det viktigt att en sjukgymnast visar dig hur stimulatorn fungerar,
hur elektroderna ska placeras och hur du når bästa behandlingsresultat.

UTHYRNING AV CEFAR REHAB X2
Jag vill veta mer, ring mig!
Jag önskar hyra 1 st. CEFAR REHAB X2:
Personnummer................................................................................................
Namn...................................................................................................................
Adress.................................................................................................................
Postadress.........................................................................................................
Telefon................................................................................................................
Hyresvillkor
Första månaden kostar 620 kr inkl. moms och postförskott. Levereras med elektroder och batterier.
Vill du hyra den längre kostar det 200 kr inkl. moms för varje påbörjad månadsperiod. Du som
användare ansvarar för att fakturan betalas och att stimulatorn skickas tillbaka till oss.
Returkostnaden står du själv för.
Innan du skickar tillbaka CEFAR REHAB X2 ser du till att väskan är komplett. Märk försändelsen med
”uthyrning”, ditt namn och din adress, elektroderna behåller du själv.
Om du efter uthyrningsperioden vill köpa en CEFAR REHAB X2 dras den inbetalda hyran av från
priset som normalt är 4 491 kr inkl moms, dock max 4 491 kr inkl. moms, oavsett hur mycket hyra som
är inbetalt utöver detta. Returnera den hyrda stimulatorn enligt instruktionerna ovan så skickar vi en
helt ny till dig. För snabbare hantering bifoga ett meddelande med returen om att du vill beställa en
ny. Fraktkostnaden för den nya CEFAR REHAB X2 vi sänder till er står DJO Nordic för. Kontakta oss på
040-39 40 00 för närmare information om ni önskar köpa en CEFAR REHAB X2.
Skicka in dina uppgifter till:
DJO Nordic AB			
Murmansgatan 126		
212 25 Malmö			

E-post! order.nordic@djoglobal.com
Ring! 040 39 40 00

Ett uthyrningspaket innehåller:
• 1 st CEFAR REHAB X2 i väska
• 1 frp elektroder 40 x 60 mm
• 1 st handomkopplare
• 2 st laddningsbara batterier
• 1 st batteriladdare

• 2 st anslutningssladdar
• 1 st manual
• 1 st klinisk guide
• 1 st bältesklipp
• 1 st halsband
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