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KIDOO™ jest krzesełkiem terapeutycznym, które doskonale sprawdza się 
podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich 
jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też 
w grupie rówieśników, KIDOO™ będzie niezastąpioną pomocą w procesie 
rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.

Siedzisko ortopedyczne dla dzieci KIDOO™ pozwala na właściwe 
i bezpieczne podparcie dziecka, z możliwością łatwej i intuicyjnej 
regulacji. Pas biodrowy oraz zagłówek dodatkowo zwiększają komfort 
i bezpieczeństwo użytkownika. Krzesełko ma regulowaną wysokość  
siedziska i podłokietników, a także kąt oparcia.

Wykonane jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów. Dostępne w 
4 rozmiarach.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Stelaż | Oparcie | Siedzisko z regulacja głębokości | Podłokietniki | Tapicerka medyczna | Regulowany pas biodrowy  

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,  

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

kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami 
i porażeniami.

Polecany 
dla dzieci
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SZCZEGÓLNE ZALETY:

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

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

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

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

Chwyć i pociągnij
Specjalny system montowany w naszych kamizelkach  
i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne  
zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.

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

MED Blue
*Opcjonalny

MED Skin
*Opcjonalny

MED Sea
Standardowy

Fotelik w standardzie wyposażony 
jest w siedzisko z regulacją głębo-
kości oraz oparcie z możliwością 

zmiany kąta pochylenia.

Tapicerka medyczna zastosowana 
w foteliku jest paroprzepusz-

czalna, wodoszczelna oraz łatwa w 
dezynfekcji.

Dzięki odpowiedniej regulacji wy-
sokości nóżek z łatwością możemy 
uzyskać funkcję kubełkową fotelika.

Innowacyjny zagłówek Hexa-
gonPro© zabezpiecza i amortyzuje 

głowę. Posiada ergonomiczny i 
regulowany kształt pozwalający 
na komfortowe dopasowanie 

zagłówka do pacjenta
 TAPICERKA:

TAPICERKA MEDYCZNA MEDICUS

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

Citrus Green
*Opcjonalny

Candy
*Opcjonalny

Pillarbox
*Opcjonalny

TAPICERKA EXTREME-MED

ŁAT WA W CZ YSZCZENIU TRUDNOPALNAWODOODPORNA PAROPRZEPUSZCZ ALNA EKOLOGICZNA

ANT YBAKTERYJNA
I  ANT YGRZ YBICZNA

ODPORNA NA 
PRZETARCIA

ATEST CRIB7BEZFTALANOWA WY TRZ YMAŁA EKOLOGICZNA

MARTINDALE
300,000

RUBS

PLAMOODPORNA
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KIDOO™
tabele pomiarowe

A

C

E

F

L

Z

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4 Rozmiar 5*

A Szerokość siedziska [cm] 23 26,5 31 35 42

L Głębokość siedziska [cm] 18-23,5 22,5-30 24,5-34,5 31-41 36-47

C Wysokość oparcia [cm] 26 31 35 40 44

E Szerokość oparcia [cm] 23 26.5 31 35 42

F Wysokość siedziska od 
podłoża

[cm] 19,5-26 24-31.5 27,5-36,5 33-44 36-49

Z Kąt pochylenia oparcia [°] 96-116 95-116 95-116 95-116 95-116

Max. waga użytkownika [kg] 20 30 40 55 70

Wymiary i waga sprzętu

Szerokość [cm] 34 37 42 47 55

Długość [cm] 37.5 41 53 58 66

Wysokość [cm] 48 56 63 75 81

Waga [kg] 8 10 12 15 14
*Dostępny na specjalne zamówienie. 
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
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Stolik Joy™
Dodatkowy szeroki stolik z regulacja 
wysokości blatu. 
Występuje w czterech wariantach:

436/001 Blat wcięty
436/002 Blat pełny
436/003 Blat odchylany
436/004 Blat pełny odchylany

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

Stabilizacja

Komfort

KIDOO™
akcesoria

Zagłówek Regulowany
Zagłówek HexagonPro© – Opracowany 
i zaprojektowany przez Akces-Med. w 
2010 r. aby dokładnie zabezpieczał 
i kontrolował głowę.

Separator kolan
Regulowany i łatwy do wymontowania. 
Zapobiega krzyżowaniu nóg. Wykonany 
z miękkiej pianki, tapicerowany łatwo 
zmywalnym materiałem medycznym.

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

Poduszki zawężające siedzisko o 10 
cm
Mocowane są do podłokietników po 
obu stronach fotelika. Dzięki nim można 
zmniejszyć szerokość siedziska o10  cm. 
Wykonane z pianki obszytej materiałem 
medycznym.

Peloty piersiowe
Zapewniają dodatkową stabilizację 
boczną tułowia. Posiadają możliwość 
regulacji szerokości. Mogą być monto-
wane na różnych wysokościach. Wyklu-
czenia: poduszka profilowana oparcia

Regulowany klin
Profilowany klin zapewnia poprawną 
pozycję siedzącą.  Klin można regulować 
oraz  zdemontować.

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

Rozbudowa

KIDOO™
akcesoria

Płozy przeciw wywrotne / fotelik bu-
jany
Demontowalne, z regulacją długości, 
zabezpieczają przed wywróceniem się 
do tyłu. Po ich odwróceniu krzesełko 
spełnia funkcję fotelika bujanego.  

Podnóżek
Poprawia komfort użytkowania, za-
pewnia dodatkowe podparcie dla stóp. 
Regulowany na wysokość.

Baza jezdna
Podstawa pod KIDOO™, dzięki niej 
można łatwo przemieszczać się z dziec-
kiem miedzy pomieszczeniami.

Baza jezdna z podnóżkiem i z 2 punk-
towymi pasami stabilizującymi stopy 
Zwiększa stabilizację krzesełka, pozwala 
na łatwe przemieszczanie się wewnątrz 
pomieszczeń, zapewnia regulację wła-
ściwej wysokości i kąt podparcia stóp

Podnóżek z 2-punktowymi pasami 
stabilizującymi stopy 
Podstawa pod stopy z regulacją wyso-
kości i kąta pochylenia.  


