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KOTEK I™

pionizator

Pionizator KOTEK I™ powstał z myślą o przedniej pionizacji dzieci, u których 
dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiają samodzielne przyjmowanie pozycji 
stojącej. Pionizacja przyczynia się do zdobywania przez dziecko nowych 
doświadczeń płynących z obserwacji najbliższego otoczenia oraz stymuluje 
jego rozwój psychofizyczny. Ponadto reguluje ona procesy fizjologiczne 
oraz dotlenia organizm dziecka. KOTEK I™ daje wiele korzyści podczas jego 
użytkowania.

Możliwość łatwej i płynnej zmiany kąta pochylenia (od 25° do 85°) nawet z 
dzieckiem w urządzeniu. Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa 
sprawia, że dziecko czuje się w KOTKU I™ bardzo pewnie i bezpiecznie.

W trosce o małego użytkownika  produkt został wykonany z ekologicznych, 
bezpiecznych dla człowieka i środowiska materiałów.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

• Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
• Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowła-

dami kończyn, ciężkimi zburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
• Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie 

zanikowe boczne – SLA i inne),
• Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
• Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami,
• Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
• Choroby reumatyczne,
• Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodze-

niami w zakresie narządu ruchu,
• Przebyte urazy czaszkowo-mózgowe lub urazy kręgosłupa z uszkodze-

niem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Podest ze stopkami i paskami stabilizującymi stopy| Sprężyna gazowa | Regulowany klin między-
udowy| Regulowane peloty biodrowe i piersiowe z pasami bezpieczeństwa| Stolik z wyjmowanym talerzykiem | Zdejmowana poduszka na stolik

Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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SZCZEGÓLNE ZALETY

KOLORYSTYKA

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

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

Wspomaganie pneumatyczne
Sprężyna gazowa pomaga we właściwym ustawieniu kąta 
pochylenia urządzenia.

Cicha praca
Zastosowanie w wyrobie sprężyny gazowej zapewnia cichą 
pracę urządzenia.

Sprężyna gazowa pomaga ustawić 
właściwy kąt pionizacji.

Peloty piersiowe z regulowanym 
pasem zabezpieczającym.

Stopki z regulacją 3D pozwalają na 
płynną korekcję ustawienia stóp 
we wszystkich płaszczyznach.

Stolik z pojemnikiem na zabawki.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Stopki z regulacją 3D
Stopki z regulacją 3D pozwalają na korekcję ustawienia stóp 
we wszystkich płaszczyznach. 

Tapicerka oddychająca
Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepusz-
czającą powietrze tapicerkę wykonaną z materiału prze-
strzennego. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie sucha 
na dłużej.

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

KOTEK I™

szczególne zalety i kolorystyka

Grass 

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™
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Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 70 – 100

A rozstaw pelot biodrowych [cm] 12 – 23

A1 rozstaw pelot piersiowych [cm] 12 – 21

C regulacja wysokości pelot biodrowych [cm] 38 – 60

C1 regulacja wysokości pelot piersiowych [cm] 50 – 72

B głębokość pelot biodrowych [cm] 12

B1 głębokość pelot piersiowych [cm] 12

długość stopki [cm] 17

E kąt pochylenia pionizatora [°] 25 – 85

max. waga użytkownika [kg] 25
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu. 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1

Szerokość [cm] 54

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 73

Waga [kg] 17
 
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

KOTEK I™

tabele rozmiarowe
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KTK_102 Pas podtrzymujący głowę
Mocowany do zagłówka za pomocą 
taśm velcro. Stosowany u osób z ograni-
czoną kontrolą głowy, aby zapobiegać jej 
opadaniu.

KTK_019 Koło stalowe z hamulcem 
STOP 
Koło stalowe z hamulcem, zalecane przy 
użyciu kół z blokadą cofania się pioniza-
tora lub kół z blokadą kierunku jazdy.

KTK_103 Stopki z regulacją 3D
Pozwalają na płynną korekcję ustawienia 
stóp we wszystkich płaszczyznach dzięki 
zastosowaniu zawiasu kulowego.

KTK_425 Stolik z pojemnikiem na 
zabawki 
Pozwala na pomieszczenie jeszcze więk-
szej ilości zabawek lub innych elementów 
służących do terapii.

Komfort

Stabilizacja

Bezpieczeństwo

KOTEK I™

akcesoria


