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NOOK™ fotelik rehabilitacyjny

Fotelik narożny NOOK™ pomaga dzieciom i młodzieży przyjąć  
prawidłową pozycję siedzącą z wyprostowanymi nogami. Co ważne,  
pozycja taka wymusza właściwe ustawienie bioder.
Zalecany jako pierwszy fotelik terapeutyczny.
Ergonomicznie profilowane peloty boczne i regulowany klin między-
udowy wraz z pasami, biodrowym i piersiowym,  zapewniają maksymalne 
poczucie bezpieczeństwa oraz kontrolują prawidłową postawę. Dzięki 
szerokiemu zakresowi regulacji możemy powiedzieć, że fotelik rośnie 
razem z dzieckiem.
Fotelik NOOK™ jest dostępny w rozmiarze uniwersalnym, co czyni go 
idealnym dla dzieci i młodzieży w wieku od kilku miesięcy do kilkunastu 
lat.
Lekka konstrukcja i małe wymiary pozwalają na łatwe i swobodne  
przenoszenie fotelika w dowolne miejsce.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Podstawa | Siedzisko | Regulowany klin międzyudowy | Pelota biodrowa regulowana z pasem biodrowym | Pelota piersiowa regulowana z pasem 
piersiowym | Stolik

• 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.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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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. Używamy farb bez formaldehydów 
i lakierów na bazie wody.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapew-
niamy również serwis pogwarancyjny.

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

NOOK™ fotelik rehabilitacyjny

Ergonomicznie wyprofilowane  
peloty tułowia kontrolują właściwą 
pozycję dziecka w foteliku.

Stolik idealnie nadaję się do   
organizowania gier i  zabaw lub  
spożywania posiłków.

Duży, profilowany klin utrzy-
muje kończyny dolne w pozycji  
pośredniej.

Grass
Rozmiar 1

Green Grass
*Opcjonalny

Sea
Rozmiar 2

Blue Sea
*Opcjonalny

Latte
*Opcjonalny

Brown Sugar
*Opcjonalny

Hot Red
*Opcjonalny

Red
*Opcjonalny

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™

ODDYCHA JĄC A

AIR

ANT YALERGICZNA ŁAT WA DO CZ YSZCZENIA EKOLOGICZNA

ŁAT WA DO CZ YSZCZENIA EKOLOGICZNAWODOODPORNA WY TRZ YMAŁA

Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.
 
*Kolory opcjonalne dostępne są na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania do 30 dni.

TAPICERKA
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NOOK™ tabele rozmiarowe

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 2*** Rozmiar Uniwersalny

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] < 160 < 160

A szerokość siedziska  [cm] 56 56

L głębokość siedziska  [cm] 32 29 - 33,5

C wysokość oparcia  [cm] 47 – 58 35 - 46

E szerokość peloty biodrowej  [cm] 30 44

E1 szerokość peloty piersiowej  [cm] 30 29

L1 głębokość siedziska do klina  [cm] 14 – 24 11 - 26

max. waga użytkownika  [kg] 35 35
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia. 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 2*** Rozmiar Uniwersalny

Szerokość  [cm] 56 56

Długość  [cm] 62 62

Wysokość**  [cm] 52 52

Waga  [cm] 8 8

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu. 
** W przypadku zamontowanych kół wymiar zwiększy się o 8 cm. 
*** Rozmiar 2 dostępny do wyczerpania zapasów.
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Bezpieczeństwo

NK_003 Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed uderze-
niem się o stolik.

Stabilizacja

akcesoriaNOOK™

NKK_123 Zagłówek przedłużony
Dla pacjentów ze zwiększonym 
obwodem głowy, zapewnia lepszą stabi-
lizację boczną.

NKK_102 Pas podtrzymujący głowę
Mocowany do zagłówka za pomocą 
taśm Velcro. Stosowany u osób z ogra-
niczoną kontrolą głowy, aby zapobiegać 
jej opadaniu.

Komfort

NKK_410 Bawełniany pokrowiec na 
zagłówek
Ułatwia utrzymanie zagłówka  
w czystości. Łatwy w montażu/demon-
tażu, przeznaczony do prania.

NKK_423 Koła jezdne skrętne (75 
mm)
Montowane do podstawy. Umożliwiają 
łatwe przemieszczanie fotelika między 
pomieszczeniami.

NKK_104 Zagłówek Hexagon Pro™
Zagłówek regulowany w trzech płaszczy-
znach.

Stablizacja BodyMap ®

NKK_340 Zagłówek HexagonPro™ 
BodyMap® DZ
Nowa wersja zagłówka Hexagon™ skła-
dająca się z zaawansowanego moco-
wania HexagonPro™ oraz poduszki 
BodyMap® DZ. Takie połączenie 
gwarantuje perfekcyjne dopasowanie 
oraz stabilizację głowy pacjenta.


