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SMART™ pionizator statyczny

Pionizator statyczny SMART™ to łatwe w obsłudze, lekkie,  
a przy tym wytrzymałe i stabilne urządzenie, umożliwiające pełną 
pionizację. Prostota obsługi pomaga rodzinie lub opiekunom w pracy  
i terapii. Dostępny w 8 rozmiarach zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Daje użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa, a zarazem swobodę 
ruchów w obrębie kończyn górnych. Pozytywnie stymuluje go do dalszej 
pracy nad sobą i do pokonywania powstałych w wyniku urazu czy choroby 
ograniczeń ruchowych.

W urządzeniu zastosowano innowacyjny system UPRIGHT PRO™, 
składający się z pasa piersiowego i pasa biodrowego o bardzo szerokich 
zakresach regulacji zapewniający przyjęcie właściwej pozycji w urządzeniu.
Zastosowane w pasach mocne taśmy Velcro, gwarantują bezpieczeństwo, 
stabilność, oraz łatwą i szybką regulację.

Przemyślana konstrukcja pasa biodrowego umożliwia znacznie lepszą 
kontrolę nad rotacją miednicy. Pozwala także na  korekcją ustawienia 
użytkownika w płaszczyźnie czołowej, dzięki możliwości przesunięcia 
miednicy do boku (w prawą lub lewą stronę zależnie od potrzeb).

W pionizatorze SMART™ zamontowano 4 małe koła skrętne z hamulcami, 
które umożliwiają przewożenie użytkownika.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Podest ze stabilizatorami stóp | Regulowany stabilizator kolan z pelotami | Pas biodrowy 
UPRIGHT PRO™ | Pas piersiowy UPRIGHT PRO™ | Stolik

 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z nie-

dowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, 
ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – 
SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Choroby mięśni (dystrofię, miastenię, 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 niedo-
władami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokoń-
czynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopa-
trzenie ortopedyczne).

KOLORYSTYKA

Orange
Rozmiar 0a,1

Blue
Rozmiar 1a, 2

Red
Rozmiar 2a, 3

Blue Horizon
Rozmiar 3a, 4

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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SMART™ pionizator statyczny

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

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

Peloty kolanowe 3D ergonomiczne, regulo-
wane w 3 różnych kierunkach peloty zapewniają 
więcej komfortu podczas użytkowania.

Unikalna konstrukcja pasa biodrowego umoż-
liwia znacznie lepszą kontrolę nad ustawieniem 
miednicy podczas pionizacji.

System UPRIGHT PRO™ – składa się  
z pasa piersiowego i pasa biodrowego o bardzo 
szerokich zakresach regulacji. Pasy zapewniają 
przyjęcie właściwej pozycji w urządzeniu. 

Stopki posiadają pełny zakres regulacji. Ergo-
nomicznie zaprojektowane krzyżowe paski 
stóp doskonale zabezpieczają stopę oraz piętę.



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.
Wersja 8/06/2020

Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
 

 
produkcja@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar

0a 1 1a 2 2a 3 3a 4

W orientacyjny wzrost użyt-
kownika**

[cm] 50 – 70 70 – 100 70 – 100 90 – 130 90 – 130 110 – 170 110 – 170 140 – 200

A szerokość peloty biodrowej [cm] 22 22 28 28 37 37 44 44

C wysokość peloty biodrowej [cm] 18 – 44 24 – 68 24 – 68 28 – 86 28 – 86 30 – 107 30 – 107 33 – 129

A1 szerokość peloty piersiowej [cm] 20 20 26 26 35 35 42 42

C1 wysokość peloty piersiowej [cm] 41 – 56 56 – 76 56 – 76 71 – 98 71 – 98 86 – 121 86-121 106 – 145

G rozstaw pelot kolanowych [cm] 8 – 10,5 8 – 10,5 11 – 14 11 – 14 14 – 20 14 – 20 16,5 – 25 16,5 – 25

H wysokość pelot kolanowych* [cm] 11 – 35 11 – 55 12 – 57 13 – 72 14 – 78 14 – 88 14 – 96 14 – 98

 K długość stopki [cm] 17 17 20 20 24 24 30 30

max. waga użytkownika [kg] 35 35 55 55 75 75 95 95
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
* Wysokość pelot kolanowych zależy od wysokości stolika.
**Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu 0a 1 1a 2 2a 3 3a 4

Szerokość [cm] 50 50 60 60 70 70 78 78

Długość [cm] 63 63 70 70 87 87 91 91

Wysokość [cm] 55 70 70 75 75 92 92 110

Waga [kg] 10 10 12 13 19,8 20 24,4 26

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartości orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu.

SMART™ tabele rozmiarowe
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SMD_003 Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed uderze-
niem się o stolik. Wskazana u osób  
z zaburzeniem koordynacji ruchowej 
kończyn.

Bezpieczeństwo

SMD_434 Stolik z rantem
Wykonany z drewna. Umożliwia zabawę 
i wspomaga terapię. Idealny do pracy  
i spożywania posiłków. Rant zabez-
piecza przed zsuwaniem się przed-
miotów.

Komfort

SMD_002 
Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz 
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi 
codzienną pielęgnację chorego.

Stabilizacja

SMD_111 Niezależenie regulowane 
stabilizatory kolan
Ergonomicznie wyprofilowane i regulo-
wane peloty kolanowe doskonale stabi-
lizują kończyny dolne.

SMD_116 Dłuższy pas biodrowy
Zapewnia odpowiedni poziom stabi-
lizacji i bezpieczeństwa osobom, dla  
których standardowy pas jest zbyt 
krótki.

SMD_159 Dłuższy pas piersiowy
Zapewnia odpowiedni poziom stabi-
lizacji i bezpieczeństwa osobom, dla  
których standardowy pas jest zbyt 
krótki.

SMART™ akcesoria

SMD_015/016/020 
Koło Tango z hamulcem stop
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozo-
stawia śladów, nie ulega korozji.


