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JORDI™ jest krzesełkiem szkolno-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, JORDI™ będzie
niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie
ruchowym jak i w integracji społecznej.
Solidna konstrukcja oraz regulacja funkcji kubełkowej to zalety fotelika,
które szczególnie docenią terapeuci. Dodatkowo fotelik posiada regulację
wysokości oraz szerokości i głębokości siedziska. JORDI™ już w opcji
standardowej staje się idealnym narzędziem w procesie rehabilitacji,
a bogata lista akcesoriów pozwala na pełne dopasowanie produktu do
indywidualnych potrzeb pacjenta.
Fotelik wykonany jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów.
Dostępny w 4 rozmiarach.

SZCZEGÓLNIE POLECANY W NASTĘPUJĄCYCH
PRZYPADKACH:
••

Choroby zwyrodnieniowe i motodestrukcyjne stawów.

••

Chorobowe lub naczyniowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji
ruchów.

••

Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane,
stwardnienie zanikowe boczne).

••

Przepuklinę oponowo-rdzeniową.

••

Choroby mięśni – dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe.

••

Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.

••

Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego.

••

Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub
urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

••

Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Siedzisko z regulacją głębokości | Oparcie z regulacją kąta pochylenia | Pas biodrowy | Tapicerka medyczna | Podłokietniki z regulacją wysokości
oraz kąta pochylenia | Stelaż z regulacją wysokości
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.
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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

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

I

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

TAPICERKA:
TAPICERKA MEDYCZNA MEDICUS™

WODOODPORNA

ŁATWA W CZYSZCZENIU

PAROPRZEPUSZCZALNA

EKOLOGICZNA

MED Sea
*Standardowy

TRUDNOPALNA

MED Skin
*Opcjonalny

MED Blue
*Opcjonalny

TAPICERKA EXTREME-MED™
300,000

50
40
30
20

MARTINDALE
RUBS

BEZFTALANOWA

ANTYBAKTERYJNA
I ANTYGRZYBICZNA

Citrus Green
*Opcjonalny

CRIB7

PLAMOODPORNA

ODPORNA NA
PRZETARCIA

Candy
*Opcjonalny

EKOLOGICZNA

TEST TROPIKALNY

Pillarbox
*Opcjonalny

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

Z
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Symbol Pomiar

F

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

A

Szerokość siedziska

[cm]

25

30

37

45

L

Głębokość siedziska

[cm]

23-29

26-34

30-40

35-45

C

Wysokość oparcia

[cm]

33

39

46

55

[cm]

26-30

31-39

37-49

42-56

Kąt pochylenia oparcia

[°]

90-135

90-135

90-135

90-135

Max. waga użytkownika

[kg]

50

65

80

120

Szerokość

[cm]

37

42

49

57

Długość

[cm]

48

54

60

68

Wysokość

[cm]

56

68

80

92

Waga

[kg]

6.5

8

10

12

F Wysokość siedziska od
podłoża
Z

Jednostka

Wymiary i waga sprzętu

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

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

JORDI™

akcesoria

Komfort

Stolik
Rączki prowadzące (2 szt.)
Wykonany z tworzywa sztucznego. Pomagają w manewrowaniu fotelikiem.
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. Zalecane z kołami jezdnymi.
Idealny do pracy
i spożywania posiłków.

Koła jezdne skrętne (4 szt.)
Pomagają w manewrowaniu fotelikiem.
Wysokość fotelika wzrasta od 6-10 cm w
zależności od rozmiaru produktu.

Poduszki - profilowane uda
Miękka osłona na podnóżek
Zabezpiecza użytkownika przed ude- Anatomiczne wycięcie na uda zwiększa
rzeniem się o podnóżek. Wskazana dla komfort siedzenia.
osób z deformacjami w obrębie stóp.

Poduszki - profilowane oparcie
Dokładnie
dopasowuje
się
do
ciała
pacjenta.
Zalecana
jest
w profilaktyce przeciwodleżynowej.

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

Stabilizacja

Zagłówek Hexagon Pro™
Zagłówek Hexagon Pro™ – 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.

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

Peloty biodrowe
Wykonane z pianki obszytej materiałem
medycznym, zapewniają lepszą stabilizację pacjenta.

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

Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada
funkcję szybkiego dopasowania do ciała
pacjenta za pomocą systemu CHWYĆ
I POCIĄGNIJ©. W razie potrzeby istnieje
możliwość szybkiego odpięcia kamizelki.
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Peloty piersiowe
Zapewniają dodatkową stabilizację
boczną tułowia. Posiadają możliwość
regulacji szerokości. Mogą być montowane na różnych wysokościach.
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Stabilizacja

2 punktowe paski stabilizujące stopy
Regulowane paski zapinane na rzepy,
doskonale stabilizują stopy. Wykonane z
trwałego materiału.

5 punktowe paski stabilizujące stopy
Regulowane paski zapinane na rzepy,
doskonale stabilizują stopy i staw skokowy. Wykonane z trwałego materiału.

Rozbudowa

Składany Podnóżek
Poprawia komfort użytkowania, zapewnia dodatkowe podparcie dla stóp.
Regulowany na wysokość.
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