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NONO™
leżaczek kąpielowy

Dziecięce siedzisko kąpielowe NONOTM umożliwia pielęgnację dziecka, 
zapewniając jednocześnie właściwy poziom stabilizacji. 
Dzięki swojej prostej konstrukcji, wyrób jest bardzo pomocny podczas 
kąpieli, z łatwością zmieści się do standardowej wanny, a także pozwala 
na optymalne dopasowanie go do potrzeb każdego dziecka.
Dzięki bezpiecznej i komfortowej pozycji podczas zabiegów higienicz-
nych, dziecko dużo łatwiej znosi kąpiel.
Lekka, aluminiowa konstrukcja oraz siatkowa tapicerka są obojętne na 
szkodliwe działanie wody. We wszystkich naszych produktach kąpie-
lowych rurki wypełnione są pianką poliuretanową co zapobiega dosta-
waniu się do nich wody. Po wyjęciu produktu z wanny lub prysznica woda 
nie wycieka z rurek i nie zalewa podłogi
Siedzisko pozwala na optymalne dopasowanie go do potrzeb chorego 
dziecka w pozycji (siedzącej lub leżącej), dzięki regulacji kąta nachylenia 
oparcia.
Oferowany w rozmiarze MINI i MAXI.

SZCZEGÓLNIE ZALECANY W NASTĘPUJĄCYCH 
PRZYPADKACH:

• Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
• Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego
• Urazy lub amputacje kończyn
• Deformacje kończyn
• Zwyrodnienia lub urazy stawów kończyn
• 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:

Nieprzemakalna tapicerka wykonana z poliamidowej siatki, obojętnej na działanie wody | Regulowany stelaż fotelika pokryty powłoką obojętną na 
działanie wody, wyposażony w osłony piankowe zabezpieczające powierzchnię wanny przed zarysowaniem | Pas tułowia

KOLORYSTYKA:

Nono MINI Nono MAXI
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NONO™
leżaczek kąpielowy

SZCZEGÓLNE ZALETY:

Wodoodporność
Konstrukcja obojętna na działanie wody. Nie chłonie wody 
oraz nie koroduje.

Łatwa obsługa
Regulacja ustawień nie wymaga użycia narzędzi.

Gwarancja 24 miesiące
Na wszystkie nasze produkty udzielamy 24 miesięcznej gwa-
rancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Kompaktowy
Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich i wytrzymałych mate-
riałów.

Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa zabezpieczają dziecko podczas kąpieli. 

Stabilizator tułowia zapinany za po-
mocą taśm Velcro.

Innowacyjny system przegubowy 
z szerokim zakresem regulacji ste-
laża pozwala w pełni dopasować 
fotelik do wymiarów i potrzeb pa-
cjenta.

Rama odporna na działanie wody.

Polecany 
dla dzieci
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NONO™
tabele pomiarowe

A

B

C1

Symbol Pomiar Jednostka Mini Maxi

A Szerokość fotelika [cm] 37,5 37,5

B Głębokość siedziska [cm] 30 30

C1 Wysokość oparcia [cm] 45 58

Max. waga użytkownika [kg] 60 75

Wymiary i waga sprzętu Mini Maxi

Szerokość [cm] 40 40

Szerokość po złożeniu [cm] 40 40

Długość [cm] 65 65

Długość po złożeniu [cm] 73 84

Wysokość [cm] 49 59

Wysokość po złożeniu [cm] 14 14

Waga [kg] 2 2,5
 UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.


