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Fotelik rehabilitacyjny ZEBRATM 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, jak i dla tych,
u których występuje zwiększone napięcie mięśniowe.
Fotelik ten może być również bardzo przydatny w schorzeniach
ortopedycznych lub po zabiegach chirurgicznych u dzieci wymagających
długotrwałego odciążenia jednej lub obu kończyn dolnych.
Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko
czuje się w foteliku rehabilitacyjnym ZEBRATM bardzo pewnie i bezpiecznie.
Dzięki temu mały pacjent ma możliwość spożywania posiłków, zabawy,
nauki oraz terapii w pozycji siedzącej.
Bogate wyposażenie i szerokie zakresy regulacji pozwalają właściwie
dopasować fotelik do potrzeb i dysfunkcji.
Kamizelka bezpieczeństwa i pas biodrowy wyposażone zostały
w innowacyjny system CHWYĆ I POCIĄGNIJ©. Umożliwia on błyskawiczne
i dokładne zabezpieczenie dziecka w foteliku.
W trosce o małego pacjenta produkt
z ekologicznych i bezpiecznych materiałów.

został

wykonany

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,
uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.

•

Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach
kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami
i porażeniami.

porażeniami,

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Podnóżek z pasami stabilizującymi stopy | Siedzisko z regulacja głębokości | Poduszka
siedziska | Klin odwodzący uda | Odchylane oparcie | Poduszka oparcia | Niezależnie regulowane peloty biodrowe i piersiowe | Kamizelka (CHWYĆ
I POCIĄGNIJ ©) | Regulowany zagłówek
Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
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.

produkcja@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com
Wersja: 08.2017

ZEBRA™

fotelik rehabilitacyjny

SZCZEGÓLNE ZALETY:
Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

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

Tapicerka przestrzenna
Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę przestrzenną. Teraz masz
pewność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.
Stopki z regulacją 3D
Pozwalają korekcję ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.

I

w

Chwyć i pociągnij
Specjalny system montowany w naszych kamizelkach
i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne
zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.
2w1
Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania
w jednym urządzeniu - fotelika oraz leżanki.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Fotelik można łatwo przekształcić w
leżankę.

Profilowany klin zapewnia
prawną pozycję siedzącą,
można zdemontować.

poklin

Niezależnie regulowane podnóżki.

Wyrób można używać z poduszkami
BodyMap®

Zobacz na www.bodymapsystem.pl
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TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™
AIR
ODDYCHAJĄCA

ANTYALERGICZNA

ŁATWA DO CZYSZCZENIA

Grass
Rozmiar 1

EKOLOGICZNA

Sea
Rozmiar 2

Latte
Rozmiar 3

Red
*Opcjonalny

Brown Sugar
*Opcjonalny

Hot Red
*Opcjonalny

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™

WODOODPORNA

WYTRZYMAŁA

ŁATWA DO CZYSZCZENIA

Green Grass
*Opcjonalny

EKOLOGICZNA

Blue Sea
*Opcjonalny

TAPICERKA MEDYCZNA EXTREME-MED™™
300,000

50
40
30
20

MARTINDALE
RUBS

BEZFTALANOWA

ANTYBAKTERYJNA
I ANTYGRZYBICZNA

CRIB7

Citrus Green
*Opcjonalny

ODPORNA NA
PRZETARCIA

PLAMOODPORNA

Candy
*Opcjonalny

EKOLOGICZNA

TEST TROPIKALNY

Pillarbox
*Opcjonalny

TAPICERKA MEDYCZNA MEDICUS™

WODOODPORNA

ŁATWA W CZYSZCZENIU

PAROPRZEPUSZCZALNA

MED Sea
*Opcjonalny

EKOLOGICZNA

TRUDNOPALNA

MED Blue
*Opcjonalny

MED Skin
*Opcjonalny

*Kolory opcjonalne dostępne na specjalne zamówienie czas oczekiwania 14 dni.
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tabele pomiarowe

X

Y

Z

Symbol Pomiar

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3*

Szerokość siedziska

[cm]

34

37

50

B Głębokość siedziska

[cm]

15-24

21-34

24-42

[cm]

5-19

7-25

7-30

A

L1 Głębokość siedziska do klina

Jednostka

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
X

[cm]

18-33

18-40

20-50

Długość stopki

[cm]

19

22

25

Kąt pochylenia oparcia

[°]

90-180

90-180

90-180

Y Kąt pochylenia siedziska

[°]

0-15

0-15

0-15

Z

Kąt pochylenia podnóżków

[°]

90-180

90-180

90-180

Max. waga użytkownika

[kg]

25

45

60

Szerokość

[cm]

50

56

73

Długość

[cm]

82

100

105

Wysokość

[cm]

76

95

140

Waga

[kg]

14

20

34

Wymiary i waga sprzętu

*Dostępny na specjalne zamówienie.
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
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