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ZALECANY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY,
U KTÓRYCH ROZPOZNANO:

 • Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego – różnej etiologii.
 • Choroby demielinizacji (stwardnienie rozsiane, stwardnie-

nie zanikowe boczne i inne).
 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i poraże-

niami.
 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami koń-

czyn.
 • Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, 

uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
 • Po urazach mózgu, kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia 

kręgowego i kończyn dolnych.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Podnóżek z zapiętkami |  Poduszka siedziska | Regulowany klin odwodzący 
uda | Poduszka oparcia pleców | Pas biodrowy (CHWYĆ I POCIĄGNIJ©) | Peloty piersiowe | Kamizelka 4-punktowa (CHWYĆ I PO-
CIĄGNIJ©)  
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Jasionka 955B
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Fotelik rehabilitacyjny SŁONIKTM służy do wstępnej pionizacji 
dzieci w pozycji siedzącej. Prosty w budowie i obsłudze, a zara-
zem bardzo funkcjonalny.
Bezpiecznie mogą go używać zarówno dzieci z podwyższonym 
napięciem mięśniowym, jak i bardzo wiotkie o zmniejszonym na-
pięciu mięśniowym. Regulowane peloty boczne pomagają kory-
gować wady postawy. Fotelik SŁONIKTM może być również bar-
dzo przydatny w schorzeniach ortopedycznych. 
Kamizelka bezpieczeństwa wyposażona została w innowacyjne 
system typu CHWYĆ I POCIĄGNIJ©. Umożliwia on błyskawiczne  
i dokładne zabezpieczenie dziecka.
Rozmiar 3 wyposażono w składany podnóżek, który jest bardzo 
pomocny podczas sadzania pacjenta w foteliku.
W trosce o ludzi i środowisko produkt został wykonany z ekolo-
gicznych, bezpiecznych materiałów.
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SZCZEGÓLNE ZALETY:

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewnia-
my również serwis pogwarancyjny.

KOLORYSTYKA

Materiały ekologiczne
Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i 
środowisku materiałów.

Tapicerka przestrzenna
Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepusz-
czającą powietrze tapicerkę przestrzenną. Teraz masz pew-
ność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.

Niezależnie regulowane peloty 
boczne gwarantują właściwą stabi-

lizację tułowia.

Profilowany klin zapewnia popraw-
ną pozycję siedzącą, klin można 

zdemontować.

Dzięki regulacjom możemy ustawić 
pożądaną głębokość siedziska i kąt 

pochylenia oparcia.

Chwyć i pociągnij
Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pa-
sach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpie-
czenie dziecka w urządzeniu.

I

Grass
Rozmiar 1

Sea
Rozmiar 2

Latte
Rozmiar 3

Red
opcjonalny

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość zamiany kolorów między rozmiarami.
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Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

A Szerokość siedziska [cm] 35 39 46

L Głębokość siedziska [cm] 13-31 19-38 29-54

L1 Głębokość siedziska do klina [cm] 0-24 3-29 8-45

C Wysokość oparcia [cm] 34 38 55

E Szerokość oparcia [cm] 17-27 22-32 22-35

F Regulacja długości podnóżków [cm] 18-35 24-45 28-45

Długość stopki [cm] 19 25 26

Z Kąt pochylenia siedziska [°] 10 10 10

X Kąt pochylenia oparcia [°] 100-125 100-125 100-125

Max. waga użytkownika [kg] 30 45 75

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 50 56 60

Długość [cm] 82 100 120

Wysokość [cm] 76 95 105

Waga [kg] 14 20 24,5

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
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Bezpieczeństwo

Pas podtrzymujący głowę
Mocowany do zagłówka za pomocą taśm Velcro. Stosowany u osób z ograniczoną kontrolą głowy, aby zapobiegać jej opa-
daniu.

Kamizelka H
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała pacjenta za pomocą systemu CHWYĆ I 
POCIĄGNIJ®. W razie potrzeby istnieje możliwość szybkiego odpięcia kamizelki.

Pasy odwodzące uda
Mocowane w łatwy sposób za pomocą taśm. Pozwalają na utrzymanie nóg w odwiedzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu 
się pacjenta. Bezpieczne rozwiązanie, przy którym krocze nie jest uciskane (jak w przypadku klina).

Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed uderzeniem się o stolik. Wskazana u osób z zaburzeniem koordynacji ruchowej kończyn.

Stabilizacja

Regulowany zagłówek
Zagłówek regulowany w trzech płaszczyznach. Dzięki specjalnej konstrukcji, można go precyzyjnie dopasować do potrzeb 
użytkownika.

Zagłówek przedłużony
Dla pacjentów ze zwiększonym obwodem głowy, zapewnia lepszą stabilizację boczną.

Kamizelka pełna 6-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada duży zakres regulacji. Dodatkowo posiada funkcję szybkiego dopasowania do 
ciała za pomocą systemu CHWYĆ I POCIĄGNIJ®.
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Stolik
Wykonany z drewna. Umożliwia zabawę i wspo-
maga terapię. Idealny do pracy i spożywania 
posiłków.

Poduszka Elastico siedziska
Dokładnie dopasowuje się do ciała pacjenta. 
Wykonana z pianki termoaktywnej pokrytej od-
dychającą przestrzenną tkaniną. Zalecana jest 
w profilaktyce przeciwodleżynowej.

Poduszka Elastico oparcia
Dokładnie dopasowuje się do ciała pacjenta. 
Składa się z grubej pianki termoaktywnej, pokry-
tej oddychającą, przestrzenną tkaniną. Zaleca-
na jest w profilaktyce przeciwodleżynowej.

Pokrowiec na butlę tlenową
Mocowany jest za pomocą pasów o  regulowanej długości. Wykonywany jest na wymiar, tak aby idealnie pasował do butli 
tlenowej pacjenta.

Stolik do terapii manualnej
Pozwala na ćwiczenia czynne wspomagane koń-
czyn górnych ze szczególnym uwzględnie niem 
funkcji dłoni.

Przechowywanie

Komfort

Bawełniany pokrowiec na zagłówek
Ułatwia utrzymanie zagłówka w czystości. Estetycznie wykończony, wykonany z miękkiej bawełny, elastyczna gumka ułatwia 
zakładanie, przeznaczony do prania.

Poduszka siedziska (profilowane uda)
Anatomiczne wycięcie na uda zwiększa komfort 
siedzenia.

Stolik do komunikacji pozawerbalnej
Jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji u osób z dysfunkcja mowy. Komunikacja pozawerbalna ułatwia wykonywanie 
codziennych czynności. Zestaw zawiera 38 kart z kolorowymi symbolami, które można w dowolnej konfiguracji umieścić w 
24 miejscach w stoliku. Pokryty przezroczystą płytą z Plexiglas®. Do zestawu dołączone są puste karty do indywidualnego 
wykorzystania, aby można było stworzyć własne symbole pomocne w komunikacji.
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Poduszka siedziska (profilowany klin)
Dokładnie dopasowuje się do ciała pacjen-
ta. Składa się z grubej pianki z tzw. „pamięcią 
kształtu” i jest pokryta oddychającą, przestrzen-
ną tkaniną. Zalecana jest w profilaktyce przeci-
wodleżynowej.

Koło Tango (100 mm)
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozostawia śladów, nie ulega korozji.

Części zamienne
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