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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 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 krę-

gowego i kończyn dolnych.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Baza pokojowa wyposażona w koła z hamulcami | Rączka do pchania | System automatycznego wpinania siedziska | ClickClack©| 
Hydrauliczny system regulacji kąta pochylenia siedziska | TILT-IQ© (funkcja kubełkowa) | Możliwość przekonfigurowania siedziska 
do spania (funkcja leżanki) | Sprężyna gazowa | Regulowany zagłówek | Anatomicznie ukształtowane peloty boczne tułowia z 
możliwością ich wypinania | 5-punktowe pasy z regulacją wysokości | Oparcie z regulacją wysokości oraz możliwością zmiany kąta 
pochylenia | Elementy odblaskowe | Siedzisko z regulacja głębokości i szerokości oraz regulacją kata pochylenia TILT-IQ© (funkcja 
kubełkowa) | Podnóżek z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia | 5-punktowe pasy mocujące stopy ze stabilizacją pięty i regu-
lacją przywiedzenia i odwiedzenia | Miękka tapicerka z funkcją odciążania i przewietrzania okolic kręgosłupa | Miękko wyścielona, 
wypinana barierka z elementami odblaskowymi

Płynna regulacja wysokości siedziska.
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Wózek specjalny pokojowy URSUS HOMETM to dosko nałe roz-
wiązanie do codziennej rehabilitacji dzieci z dys funkcjami narzą-
du ruchu.
Stabilna konstrukcja wózka oraz rozbudowany system pelot 
i pasów bezpieczeństwa sprawiają, że dziecko czuje się w UR-
SUSie HOMETM bardzo pewnie i bezpiecznie. Dzięki temu mały 
pacjent ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz 
terapii w pozycji siedzącej lub półle żącej. Opiekunowie mogą ła-
two i płynnie zmieniać wysokość siedziska.
Dzięki regulacji oparcia, siedziska oraz podnóżka dziecko może 
odpocząć w pozycji leżącej. 
Szczególną zaletą, którą docenią terapeuci jest płynna regulacja 
funkcji kubełkowej.
Bogate wyposażenie i szeroki zakres regulacji pozwala na od-
powiednie dopasowanie wózka do potrzeb i dysfunkcji dziecka.
Kompaktowa budowa i małe gabaryty pozwalają na użytkowa-
nie URSUS HOMETM  w małych i ciasnych pomieszczeniach. 
Baza dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze.
Dzięki systemowi ClickClack© siedzisko możemy szybko, 
sprawnie i bez dodatkowych adapterów wpiąć do wszystkich baz 
jakie znajdują się w naszej ofercie (URSUSTM, URSUS HOMETM, 
URSUS ACTIVETM, QUARKTM).
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SZCZEGÓLNE ZALETY:

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty sposób montażu.

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

Niska waga
Konstrukcja wózka zapewnia niską wagę ramy wózka.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze 
bezpieczeństwo.

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

Łatwa regulacja wysokości za 
pomocą dźwigni.

Stylowa i nowoczesna tapicerka 
zapewnia najwyższy komfort 

użytkowania.

Pasy 5-punktowe zapewniaj naj-
wyższy poziom bezpieczeństwa.

KOLORY STANDARDOWE:

City Grass
Rozmiar 1

TAPICERKA CITY:

KOLORY OPCJONALNE:

Black Black & White Red City Carbon

City Rose
Rozmiar 2

City Coffie
Rozmiar 3

Grass
Rozmiar 1

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA:

Sea
Rozmiar 2

Latte
Rozmiar 3
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Przekładane siedzisko
Siedzisko możemy łatwo przestawić tak, aby dziecko było 
zwrócone twarzą do opiekuna lub do kierunku jazdy w za-
leżności od potrzeb.

wózek specjalny pokojowyURSUS HOME



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.

01/2015

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

system modularnyURSUS HOME

FUNKCJA AKTYW
N

A

FU
N

KCJA SPACEROWA FUNKCJA FOTE
LI

KA

FU
NK

CJA
 DOMOWA

URSUS HOMETM

BAZA
POKOJOWA

URSUSTM

URSUS ACTIVETM

QUARKTM

BAZA
AKTYWNA

BAZA
SPACEROWA

BAZA
PNEUMATYCZNA

System URSUS to doskonała rozwiązanie dla Twojego dziecka.

Jedno siedzisko a tak wiele możliwości!!!

Siedzisko URSUSTM to nowoczesne bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie zapewniające stabilizację i komfort podczas 
użytkowania. Funkcja kubełkowa TILT-IQ©, przekładane siedzisko ClickClack© to jedne z wielu praktycznych rozwiązań 
systemu URSUSTM.

• Baza spacerowa URSUSTM to wycieczki i podróże w komfortowych warunkach zarówno dla dziecka jak  
i opiekuna. Zapewnia wygodną jazdę w zróżnicowanym terenie, redukuje wstrząsy. Skrętne koła przednie pomaga-
ją w płynnej i lekkiej zmianie kierunku jazdy.

• Baza pokojowa URSUS HOMETM to wygodne i funkcjonalne rozwiązanie do użytku w warunkach domowych. Re-
gulowana wysokość siedziska znacznie ułatwia kontakt z rówieśnikami, a rączki prowadzące sprawiają, że ma-
newrowanie nawet w ciasnych pomieszczeniach przestaje być problemem.

• URSUS ACTIVETM to baza dająca dziecku swobodę poruszania się. Przemyślane rozwiązanie umożliwiające prze-
mieszczanie się przy asyście opiekuna jak i samodzielną jazdę. Koła przeciw wywrotne zapewniają dodatkowe za-
bezpieczenie. Teraz terapia, nauka i zabawa będzie jeszcze bardziej przyjemna i efektywna.

• Baza pneumatyczna QUARKTM zmieni siedzisko URSUSTM w komfortowy fotelik rehabilitacyjny. Innowacyjny sys-
tem regulacji wysokości gwarantuje płynną i łatwą obsługę. Dołączony do bazy pochwyt do prowadzenia umożliwia 
przewiezienie fotelika w inne miejsce. 
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Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

A Szerokość siedziska [cm] 19-25 22-30 24-34

B Głębokość siedziska [cm] 21-26 27-35 34-42

C Wysokość oparcia (bez zagłówka) [cm] 44-55 49-59 55-67

E Szerokość oparcia [cm] 23 27 32

F Długość podnóżków [cm] 13-29 16-40 16-43

Długość stopki [cm] 20 20 20

Wysokość rączek prowadzących [cm] 86-96 86-96 86-96

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] 35 35 50

Wymiary i waga sprzętu Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 55 55 55

Długość [cm] 78 78 78

Wysokość (maksymalna) [cm] 105 110 115

Waga [kg] 17 18,5 19,5
 UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
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Klin międzyudowy
Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję 
siedzącą. Klin można łatwo zdemontować.

Zagłówek pełny
Zagłówek wykonany z pianki poliuretanowej. 
Zapewnia podstawowe podparcie i stabilizację 
głowy.

Peloty boczne tułowia
Zapewniają dodatkową stabilizację boczną tu-
łowia. Posiadają możliwość regulacji szeroko-
ści. Mogą być montowane na różnych wysoko-
ściach.

Stabilizacja

Zagłówek z podparciem głowy
Doskonale stabilizują nawet u osób z brakiem 
kontroli głowy. Możliwość zamontowania na 
różnej wysokości  na oparciu.

Pelota lędźwiowa
Pozwala na lepsze podparcie pleców w odcinku 
lędźwiowym. Możliwość montażu na odpowied-
niej wysokości.

Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zastosowanie 
w wielu naszych produktach. Zabezpiecza przed 
wypadnięciem. Anatomiczny kształt i za pięcie 
Velcro pozwala na komfortowe dopaso wanie 
do pacjenta.

Poduszki zawężające siedzisko 3cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po obu 
stronach wózka. Dzięki nim można zmniejszyć 
szerokość siedziska o 6 cm. Wykonane z pianki 
obszytej materiałem. 

Poduszki zawężające siedzisko 5cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po obu 
stronach wózka. Dzięki nim można zmniejszyć 
szerokość siedziska o 10 cm. Wykonane z pianki 
obszytej materiałem. 

Bezpieczeństwo

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

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

Pas biodrowy 
Szeroki pas wyposażony w system CHWYĆ I PO-
CIĄGNIJ®. Jeszcze lepiej zabezpiecza pacjenta.

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

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®.

Pasy odwodząco-stabilizujące uda
Pozwalają na ograniczenia przywiedzenia lub 
odwiedzenia nóg w zależności od potrzeb. 
Dzięki zastosowaniu taśm o regulowanej dłu-
gości właściwe dopasowanie jest teraz bardzo 
łatwe.

Kamizelka pełna 4-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada duży 
zakres regulacji, co ułatwia jej dopasowanie. 
Wyposażona w system CHWYĆ I POCIĄGNIJ®.  
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Komfort

Stolik
Wykonany z tworzywa sztucznego. Umożliwia 
zabawę i wspo maga terapię. Idealny do pracy i 
spożywania posiłków.

Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do ramy. Dzię-
ki niemu dostęp do butelki z napojem jest łatwy 
i szybki.

Torba DeLux
Duża, wytrzymała, stylowa torba zmieści wiele 
przydat nych drobiazgów. Wykonana z materia-
łów wysokiej jakości.

Torba męska
Pojemna torba wykonana w męskim stylu zmie-
ści wiele przydat nych drobiazgów.

Torba damska
Pojemna torba wykonana z myślą o mamach, 
zmieści wiele przydat nych drobiazgów.

Stolik z Plexiglas®
Wykonany z Plexiglas®. Umożliwia zabawę i 
wspo maga terapię. Idealny do pracy i spożywa-
nia posiłków.

Przechowywanie

Rozbudowa

Baza spacerowa
Po zamontowaniu siedziska URSUSTM otrzymu-
jemy wózek spacerowy. Który idealnie sprawdzi 
się podczas spacerów i aktywności na świeżym 
powietrzu.

Baza aktywna
Umożliwia zamontowanie siedziska URSUSTM 

na podstawie jezdnej wyposażonej w duże koła 
napędowe tylne. Dzięki ciągom umożliwiają one 
samodzielne poruszanie się na wózku. Przednie 
małe koła skrętne umożliwiają manewrowanie 
nawet na bardzo niewielkich przestrzeni.

Baza pneumatyczna
Zmieni siedzisko URSUSTM w komfortowy fotelik rehabilitacyjny. Innowacyjny sys tem regulacji wysokości gwarantuje płynną  
i łatwą obsługę. Dołączony do bazy pochwyt do prowadzenia umożliwia przewiezienie fotelika w inne miejsce. 
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