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KOTEK II Invento™
pionizator

Pionizator KOTEK II Invento™ umożliwia indywidualne podejście do 
potrzeb dziecka i jego rodziny. Odpowiednia konfiguracja urządzenia 
pozwala na pionizację tyłem lub przodem w zależności od dysfunkcji 
narządu ruchu i wskazań medycznych/terapeutycznych. Dobór właści-
wego dla dziecka sposobu pionizacji, dostarczy pozytywnych bodźców 
niezbędnych do dalszego rozwoju.
Płynna regulacja kąta nachylenia (od 0° do 90°), pozwala na zmianę 
pozycji z leżącej do stojącej. Co ważne, pionizator posiada zabezpieczenie 
uniemożliwiające przypadkową jej zmianę. 
Znacznym ułatwieniem podczas użytkowania jest podziałka wskazująca 
kąt pochylenia pionizatora. Ułatwia ona codzienny proces rehabilitacji. 
Ergonomiczny system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia,  
że dziecko czuje się w KOTKU II Invento™  bardzo pewnie i bezpiecznie.  
Dzięki temu ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz te-
rapii w najlepszej dla siebie pozycji. 

SZCZEGÓLNIE ZALECANY W NASTĘPUJĄCYCH 
PRZYPADKACH:
• 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, stwardnienie 
zanikowe boczne i inne).

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

(dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
• Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
• Choroby zwyrodnieniowe i neurologiczne.
• Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszko-

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

słupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i pora-
żeniami.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami | Podest ze stabilizatorami stóp | Sprężyna gazowa | Stabilizator kolan | Regulowane peloty biodrowe i pier-
siowe z pasami bezpieczeństwa | Regulowany zagłówek do pionizacji tylnej | Blokada zabezpieczająca przed przypadkową zmianą kąta pionizacji | 
Podziałka wskazująca kąt pionizacji | Mechanizm obrotowy pionizatora

Polecany 
dla dzieci



Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.
Wersja:  01/2017

Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
 

 
produkcja@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

SZCZEGÓLNE ZALETY:

KOTEK II Invento™
pionizator

Podziałka wskazująca kąt 
pionizacji.

Ergonomiczny i regulowany w 
wielu płaszczyznach zagłówek 
doskonale stabilizuje głowę.

Odchylana pelota kolanowa uła-
twia umieszczenie dziecka  

w pionizatorze.

Nożna regulacja kąta pochylenia 
urządzenia  

w znaczący sposób ułatwia opieku-
nowi kontrolę 

nad dzieckiem w urządzeniu.

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Wspomaganie pneumatyczne
Sprężyna pneumatyczna wspomaga we właściwym usta-
wieniu kąta pochylenia urządzenia.

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

Cicha praca
Zastosowanie w wyrobie sprężyny gazowej lub siłownika 
elektrycznego zapewnia cichą pracę urządzenia.

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

Stopki z regulacją 3D
Stopki z regulacją 3D pozwalają na korekcję ustawienia stóp  
we wszystkich płaszczyznach. 

Pionizacja przednia/tylna
Produkt umożliwia zarówno pionizację przednią jak i tylną.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapew-
niamy również serwis pogwarancyjny.

Sprawna pionizacja
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czwo-
roboku przegubowego, wspieranego pracą sprężyny ga-
zowej, zapewnia sprawną pionizację pacjenta.

Łatwa obsługa
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czwo-
roboku przegubowego sprawia, że obsługa urządzenia jest 
bardzo przyjazna użytkownikom. Aby spionizować pacjenta 
wystarczy jedynie zwolnić blokadę sprężyny gazowej. 
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KOTEK II Invento™
kolorystyka

*Kolory opcjonalne dostępne na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania 14 dni. 

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA

Grass
Standardowy

Green Grass
*Opcjonalny

Sea
*Opcjonalny

Blue Sea
*Opcjonalny

Latte
*Opcjonalny

Brown Sugar
*Opcjonalny

TAPICERKA WODOODPORNA

TAPICERKA EXTREME-MED

Citrus Green
*Opcjonalny

Candy
*Opcjonalny

Pillarbox
*Opcjonalny

ODDYCHA JĄC A

AIR

ANT YALERGICZNA ŁAT WA DO CZ YSZCZENIA EKOLOGICZNA

ŁAT WA DO CZ YSZCZENIA EKOLOGICZNAWODOODPORNA WY TRZ YMAŁA

BEZFTALANOWA ODPORNA NA 
PRZETARCIA

300,000
MARTINDALE

RUBS

ANT YBAKTERYJNA
I  ANT YGRZ YBICZNA

CRIB7 PLAMOODPORNA EKOLOGICZNA TEST TROPIK ALNY

20
30
40
50

MED Blue
*Opcjonalny

MED Skin
*Opcjonalny

MED Sea
Standardowy

TAPICERKA MEDYCZNA MEDICUS

ŁAT WA W CZ YSZCZENIU TRUDNOPALNAWODOODPORNA PAROPRZEPUSZCZ ALNA EKOLOGICZNA
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tabela pomiarowa

C

C1

D

B

B1

A

A1

G

H

Rozmiar I Rozmiar II

Symbol Pomiar Jednostka Pionizacja 
tylna

Pionizacja 
przednia

Pionizacja 
tylna

Pionizacja 
przednia

A Rozstaw pelot biodrowych [cm] 14-27 14-27 18-31 18-31

B Głębokość pelot biodrowych [cm] 15 15 15 15

C Regulacja wysokości pelot biodrowych [cm] 30-59 34-59 27-78 40-78

A1 Rozstaw pelot piersiowych [cm] 14-27 14-27 18-31 18-31

B1 Głębokość pelot piersiowych [cm] 15 15 15 15

C1 Regulacja wysokości pelot piersiowych [cm] 46-75 50-75 50-97 65-97

D Wysokość zagłówka [cm] 72-106 - 80-135 –

G Rozstaw pelot kolanowych [cm] 14-23 14-23 14-23 14-23

H Wysokość pelot kolanowych [cm] 15-31 15-54 15-54 15-54

Kąt pochylenia pionizatora [°] 0-90 0-90

Max. waga użytkownika [kg] 35 45

Wymiary i waga sprzętu Jednostka

szerokość [cm] 60 60

długość [cm] 81 81

wysokość [cm] 85 90

waga [kg] 21 21

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

KOTEK II Invento™
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Stolik do terapii manualnej
Pozwala na ćwiczenia czynne wspoma-
gane kończyn górnych ze szczególnym 
uwzględnie niem funkcji dłoni.

Stolik
Wykonany z drewna. Umożliwia zabawę 
i wspomaga terapię. Idealny do pracy  
i spożywania posiłków.

Stolik z pojemnikiem na zabawki 
Pozwala na pomieszczenie jeszcze 
większej ilości zabawek lub innych 
elementów służących do terapii.

Komfort

akcesoriaKOTEK II Invento™

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

Stopki z regulacją 3D
Pozwalają na płynną korekcję ustawienia 
stóp we wszystkich płaszczyznach dzięki 
zastosowaniu zawiasu kulowego. Regu-
lacji podlega ustawienie stopki na plat-
formie (przód/tył, prawo/lewo) oraz 
ustawienie stopy w przestrzeni (zgięcie 
podeszwowe/grzbietowe, pronacja/
supinacja stopy).

Pas podtrzymujący głowę
Mocowany za pomocą taśm Velcro. 
Stosowany u osób z osłabieniem 
mięśniowym aby zapobiegać jej 
opadaniu.

Bawełniany pokrowiec na zagłówek
Ułatwia utrzymanie zagłówka  
w czystości. Starannie wykoń-
czony, wykonany z miękkiej bawełny  
z elastyczną gumką ułatwiającą zakła-
danie, przeznaczony do prania.

Bezpieczeństwo

Stabilizacja

Koło Tango o średnicy 75 mm
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozo-
stawia śladów, nie ulega korozji.

Koło Tango o średnicy 125 mm
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozo-
stawia śladów, nie ulega korozji.

Koło Tango o średnicy 100 mm
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozo-
stawia śladów, nie ulega korozji.

Mękkie peloty kolanowe


