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ZALECANY DLA OSÓB, U KTÓRYCH 
ROZPOZNANO:

 • Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii 

z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi 
i koordynacji ruchów. 

 • Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stward-
nienie zanikowe boczne i inne).

 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażenia-

mi.
 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami koń-

czyn.
 • Choroby reumatyczne.
 • Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, 

uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
 • Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach 

kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedo-
władami i porażeniami

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Stopki z zapiętkami | Regulowany stabilizator kolan z pelotami 3D | Obejma 
biodrowa | Obejma piersiowa | Stolik

KOLORYSTYKA
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SMART pionizator statyczny

Pionizator statyczny SMARTTM to łatwe w obsłudze, lekkie, a przy 
tym wytrzymałe i stabilne urządzenie, umożliwiające pełną pioni-
zację pacjenta. Prostota obsługi pomaga rodzinie lub opiekunom 
w pracy i terapii. Dostępny w 7 rozmiarach zarówno dla dzieci jak 
i dla dorosłych.
Daje użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa, a zrazem swobo-
dę ruchów w obrębie kończyn górnych. Pozytywnie stymuluje go 
do dalszej pracy nad sobą i do pokonywania powstałych w wyni-
ku urazu czy choroby ograniczeń ruchowych.
W urządzeniu zastosowano innowacyjny system UPRIGHT PRO© 
– składający się z pasa piersiowego i pasa biodrowego o bardzo 
szerokich zakresach regulacji  zapewniający przyjęcie właściwej 
pozycji w urządzeniu.
W pionizatorze SMARTTM zamontowano cztery małe koła skrętne 
z hamulcami, które umożliwiają przewożenie pacjenta. 
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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.

Peloty kolanowe 3D ergonomiczne, regulowane 
w 3 różnych kierunkach peloty zapewniają wię-

cej komfortu podczas użytkowania.

Nowy, większy, składany stolik zapewnia więcej 
miejsca do pracy, a dodatkowo może być całko-

wicie złożony.

Stopki posiadają pełny zakres regulacji.  
Ergonomicznie zaprojektowane krzyżowe paski 
stóp doskonale zabezpieczają stopę oraz piętę.

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

Bezpieczeństwo

AKCESORIA

System UPRIGHT PRO© – składa się  
z pasa piersiowego i pasa biodrowego o bardzo 
szerokich zakresach regulacji. Pasy zapewniają 

przyjęcie właściwej pozycji w urządzeniu. 

Stolik z rantem
Wykonany z drewna. Umożliwia zabawę i wspo-
maga terapię. Idealny do pracy i spożywania 
posiłków. Rant zabezpiecza przed zsuwaniem 
się przedmiotów.

Komfort

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

Części zamienne

Pas do przenoszenia chorych
Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wy-
trzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielę-
gnację chorego.
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Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar

0a 1 1a 2 2a 3 3a 4

A Szerokość peloty biodrowej [cm] 22 22 28 28 37 37 44 44

C Wysokość peloty biodrowej [cm] 18-44 18-65 24-68 28-86 28-92 30-107 30-110 33-129

A1 Szerokość peloty piersiowej [cm] 20 20 26 26 35 35 42 42

C1 Wysokość peloty piersiowej [cm] 41-56 58-76 55-80 70-96 72-107 86-121 86-126 106-145

Obwód peloty piersiowej [cm] 50-64 50-64 64-76 64-76 80-105 80-105 95-125 95-125

G Rozstaw pelot kolanowych [cm] 8-10,5 8-10,5 11-14 11-14 14-20 14-20 16,5-25 16,5-25

H Wysokość pelot kolanowych* [cm] 11-35 11-55 12-57 13-72 14-78 14-88 14-96 14-98

K Długość stopki [cm] 17 17 20 20 24 24 30 30

Max. waga użytkownika [kg] 35 35 55 55 75 75 95 95

Wymiary i waga sprzętu 0a 1 1a 2 2a 3 3a 4

Szerokość [cm] 50 50 60 60 70 70 78 78

Długość [cm] 63 63 70 70 87 87 91 91

Wysokość [cm] 55 70 70 75 75 92 92 110

Waga [kg] 10 10 12 13 19,8 20 24,4 26

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

*Wysokość pelot kolanowych zależy od wysokości stolika.
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