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Produkt jest wynikiem wdrożenia wynalazku 

„Mechanizm obrotowy pionizatora”.
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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 porażeniami.
 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami  

kończyn.
 • 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 | Regulowane podnóżki z pasami stabilizującymi stopy | Siedzisko | Poduszka 
siedziska | Klin odwodzący uda | Oparcie pleców | Poduszka oparcia pleców | Pas biodrowy | Peloty piersiowe | Kamizelka | Re-
gulowany zagłówek | Podłokietniki | Stolik | Sprężyna gazowa 
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Fotelik rehabilitacyjny ZEBRATM invento przeznaczony jest dla 
dzieci i młodzieży ze znacznymi deficytami narządu ruchu, które 
nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają 
znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.
Doskonały zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszo-
nym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje 
umiarkowana spastyczność.
Fotelik ten może być również bardzo przydatny w schorzeniach 
ortopedycznych lub po zabiegach chirurgicznych u dzieci wyma-
gających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dol-
nych.
Sprężyna pneumatyczna pozwala na płynną zmianę kąta nachy-
lenia siedziska (funkcja kubełkowa) w zakresie od (+20°) do (-20°).
Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, 
że dziecko czuje się w foteliku rehabilitacyjnym ZEBRATM invento 
bardzo pewnie i bezpiecznie. Dzięki temu mały pacjent ma moż-
liwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz terapii w pozycji 
siedzącej.
Bogate wyposażenie i szerokie zakresy regulacji pozwalają wła-
ściwie dopasować fotelik do potrzeb i dysfunkcji.
Kamizelka bezpieczeństwa i pas biodrowy wyposażone zostały  
w innowacyjny system CHWYĆ I POCIĄGNIJ©. Umożliwia on bły-
skawiczne i dokładne zabezpieczenie dziecka w foteliku.
W trosce o małego pacjenta produkt został wykonany z ekolo-
gicznych i bezpiecznych materiałów.

fotelik rehabilitacyjnyZEBRA invento
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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.

2 w 1
Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania w jed-
nym urządzeniu. w

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

Wspomaganie pneumatyczne
Sprężyna pneumatyczna wspomaga we właściwym ustawie-
niu kąta pochylenia urządzenia.

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

Stopki z regulacją 3D
Pozwalają korekcję ustawienia stóp we wszystkich płaszczy-
znach. 

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia sie-
dziska.

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

I

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

Zastosowanie czworoboku przegu-
bowego wspartego pracą sprężyny 
gazowej znacznie poprawia płyn-

ność regulacji funkcji kubełkowej 

Podziałka umieszczona na boku 
stelaża, pomocna przy ustawianiu 
kąta pochylenia siedziska w funkcji 

kubełkowej.

Nowoczesny design oraz najwyższa 
jakość wykonania.

Sprawna regulacja funkcji kubełkowej
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czwo-
roboku przegubowego, wspieranego pracą sprężyny gazo-
wej, znacznie poprawia płynność regulacji funkcji kubełko-
wej.

KOLORYSTYKA

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] 34 37 50

B Głębokość siedziska [cm] 15-24 21-34 24-42

Głębokość siedziska do klina [cm] 5-19 7-25 7-30

C Wysokość oparcia bez zagłówka [cm] 29 33 43

D Wysokość oparcia z zagłówkiem [cm] 40-60 45-66 49-69

E Szerokość oparcia [cm] 14-21 18-27 22-38

F Długość podnóżków [cm] 18-33 18-40 20-50

Długość stopki [cm] 19 22 25

Kąt pochylenia siedziska [°] 0-25 0-25 0-25

Kąt pochylenia oparcia [°] 90-180 90-180 90-180

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

Max. waga użytkownika [kg] 25 45 60

Wymiary i waga sprzętu

Szerokość [cm] 50 56 73

Długość [cm] 82 100 105

Wysokość [cm] 76 95 140

Waga [kg] 14 20 34
*Dostępny na specjalne zamówienie.

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

Pas podtrzymujący głowę
Mocowany do zagłówka za pomocą taśm Vel-
cro. Stosowany u osób z ograniczoną kontrolą 
głowy, aby zapobiegać jej opadaniu.

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.

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

Stabilizacja

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

Poduszka podparcia karku
Montowana do listwy zagłówka. Zapew nia do-
datkowe wsparcie szyjnego odcinka kręgosłu-
pa. Regulacja wysokości i głębokości pozwala 
na precyzyjne dopasowanie.

Stabilizator kolan
Montowany w miejsce klina. Stabilizuje i sepa-
ruje kończyny dolne.

Niezależnie regulowane peloty boczne
Pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjne do-
pasowanie produktu. Peloty można ustawiać 
na różnych wysoko ściach.

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).

Poduszki podparcia łydek
Montowane do podnóżków. Zapewniają dodat-
kowe podparcie podudzi. Niezależna regulacja 
wysokości pozwala na ich dopasowanie  także 
u osób z asymetrią długości kończyn dolnych.

Zagłówek przedłużony
Dla pacjentów ze zwiększonym obwodem gło-
wy, zapewnia lepszą stabilizację boczną.

Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zastosowanie w wielu naszych produktach. Zabezpiecza przed wypadnięciem. Anatomicz-
ny kształt i za pięcie Velcro pozwala na komfortowe dopaso wanie.
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Poduszka Elastico siedziska
Dokładnie dopasowuje się do ciała pacjenta. 
Wykonana z pianki termoaktywnej pokrytej 
oddychającą przestrzenną tkaniną. Zalecana 
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 
kończyn górnych ze szczególnym uwzględnie-
niem funkcji dłoni.

Przechowywanie

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

Poduszka siedziska (profilowane uda)
Anatomiczne wycięcie na uda zwiększa kom-
fort 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.

Kamizelka 4-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada 
duży zakres regulacji, co ułatwia jej dopaso-
wanie do potrzeb użytkownika. Wyposażona  
w system CHWYĆ I POCIĄGNIJ®.  

Komfort

Poduszka siedziska (profilowane klin)
Posiada anatomiczny kształt ze zwiększoną wy-
pukłością w miejscu klina, zwiększający komfort 
siedzenia dzięki czemu poprawia się komfort 
siedzenia.

Poduszka Elastico oparcia
Dokładnie dopasowuje się do ciała pacjen-
ta. Składa się z grubej pianki z tzw. „pamięcią 
kształtu” i jest pokryta oddychającą, prze-
strzenną tkaniną. Zalecana jest w profilaktyce 
przeciwodleżynowej.

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

Części zamienne

Kamizelka pełna 6-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada 
duży zakres regulacji. Dodatkowo posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała za po-
mocą systemu CHWYĆ I POCIĄGNIJ®.
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