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Fotelik rehabilitacyjny ZEBRATM invento przeznaczony jest dla dzieci 
i młodzieży ze znacznymi deficytami narządu ruchu, które nie nabyły 
umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności  
z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.
Doskonały zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napię-
ciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje umiarkowana spa-
styczność.
Fotelik ten może być również bardzo przydatny w schorzeniach ortope-
dycznych lub po zabiegach chirurgicznych u dzieci wymagających długo-
trwałego odciążenia jednej lub obu kończyn dolnych.
Sprężyna pneumatyczna pozwala na płynną zmianę kąta nachylenia sie-
dziska (funkcja kubełkowa) w zakresie od (+20°) do (-20°).
Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko 
czuje się w foteliku rehabilitacyjnym ZEBRATM invento bardzo pewnie  
i bezpiecznie. Dzięki temu mały użytkownik ma możliwość spożywania 
posiłków, zabawy, nauki oraz terapii w pozycji siedzącej.
Bogate wyposażenie i szerokie zakresy regulacji pozwalają właściwie do-
pasować fotelik do potrzeb i dysfunkcji.
Kamizelka bezpieczeństwa i pas biodrowy wyposażone zostały w innowa-
cyjny system Chwyć i pociągnij©. Umożliwia on błyskawiczne i dokładne 
zabezpieczenie dziecka w foteliku.
W trosce o małego użytkownika produkt został wykonany z ekologicznych 
i bezpiecznych materiałów.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Regulowane podnóżki z paskami stabilizującymi stopy | Siedzisko z regulacją głębokości | 
Regulowany klin międzyudowy | Oparcie z regulacją kąta pochylenia | Pas biodrowy (Chwyć i pociągnij©) | Peloty piersiowe | Kamizelka 4-punktowa 
(Chwyć i pociągnij©) | Zagłówek HexagonProTM| Podłokietniki | Stolik | Podziałka wskazująca kąt pochylenia siedziska | Sprężyna gazowa | Mecha-
nizm obrotowy pionizatora

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

dowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordy-
nacji ruchów,

• Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie roz-
siane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

• Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
• Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami 

(dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
• Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dol-

nych,
• Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
• Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, 

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

urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z nie-
dowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami cztero-
kończynowymi.

ZEBRA invento™ fotelik rehabilitacyjny

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
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia sie-
dziska.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

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

I

ZEBRA invento™ fotelik rehabilitacyjny

2 w 1
Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania  
w jednym urządzeniu fotelika oraz leżanki. w

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

Wspomaganie pneumatyczne
Sprężyna pneumatyczna wspomaga we właściwym usta-
wieniu kąta pochylenia urządzenia.

Zastosowanie czworoboku przegu-
bowego wspartego pracą sprężyny 
gazowej znacznie poprawia płyn-
ność regulacji funkcji kubełkowej. 

Podziałka umieszczona na boku 
stelaża, pomocna przy ustawianiu 
kąta pochylenia siedziska w funkcji 
kubełkowej.

Nowoczesny design oraz najwyższa 
jakość wykonania.

Sprawna regulacja funkcji kubełkowej
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czwo-
roboku przegubowego, wspieranego pracą sprężyny ga-
zowej, znacznie poprawia płynność regulacji funkcji kubeł-
kowej.

Chwyć i pociągnij©

Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pa-
sach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpie-
czenie dziecka w urządzeniu.

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

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

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

Wyrób można używać z poduszkami 
BodyMap®

Zobacz na www.bodymapsystem.pl
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ZEBRA invento™ kolorystyka

Grass
Rozmiar 1

Green Grass
*Opcjonalny

Sea
Rozmiar 2

Blue Sea
*Opcjonalny

Latte
Rozmiar 3

Brown Sugar
*Opcjonalny

Hot Red
*Opcjonalny

Red
*Opcjonalny

Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.

*Kolory opcjonalne dostępne są na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania do 30 dni.

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™

TAPICERKA MEDYCZNA EXTREME-MED™

Pillarbox
*Opcjonalny

MED Blue
*Opcjonalny

MED Sea
*Opcjonalny

TAPICERKA MEDYCZNA MEDICUS™

MED Skin
*Opcjonalny
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ZEBRA invento™ tabele rozmiarowe

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3**

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 70 – 100 80 – 130 90 – 150

A szerokość siedziska [cm] 34 37 50

L głębokość siedziska [cm] 16 – 25 21 – 34 24 – 42

C wysokość oparcia z zagłówkiem [cm] 37 – 52 42 – 57 49 – 64

C1 wysokość oparcia bez zagłówka [cm] 28 33 43

E szerokość oparcia [cm] 14 – 23 18 – 27 22 – 38

F długość podnóżków [cm] 15 – 34,5 15 – 35 15 – 45

L1 głębokość siedziska do klina [cm] 4 – 18 7 – 25 7 – 30

długość stopki [cm] 19 22 25

kąt pochylenia siedziska [°] -25 – +20 -25 – +20 -25 – +20

kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180

kąt pochylenia podnóżków [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180

max. waga użytkownika [kg] 25 45 60

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.
**Dostępny na specjalne zamówienie. Okres oczekiwania 30 dni. 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 50 56 73

Długość [cm] 82 100 105

Wysokość [cm] 76 95 140

Waga [kg] 14 20 34
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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ZEBRA invento™ akcesoria

ZBI_003 Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed uderze-
niem się o stolik. Wskazana u osób  
z zaburzeniem koordynacji ruchowej 
kończyn.

Bezpieczeństwo

Stabilizacja

ZBI_002 
Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz 
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi 
codzienną pielęgnację chorego.

ZBI_015/016/020 
Koło Tango z hamulcem stop
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozo-
stawia śladów, nie ulega korozji.

ZBI_102 Pas podtrzymujący głowę
Mocowany do zagłówka za pomocą 
taśm velcro. Stosowany u osób z ogra-
niczoną kontrolą głowy, aby zapobiegać 
jej opadaniu.

ZBI_101 Pasy odwodzące uda
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwie-
dzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu 
się użytkownika.

ZBI_103 Stopki z regulacją 3D
Pozwalają na płynną korekcję ustawienia 
stóp we wszystkich płaszczyznach dzięki 
zastosowaniu zawiasu kulowego.

ZBI_106 Poduszki podparcia łydek
Montowane do podnóżków. Zapew-
niają dodatkowe podparcie podudzi. 
Niezależna regulacja wysokości 
pozwala na ich dopasowanie także 
u osób z asymetrią długości kończyn 
dolnych.

ZBI_109 Niezależnie regulowane 
peloty boczne
Pozwalają na jeszcze bardziej precy-
zyjne dopasowanie produktu. Peloty 
można ustawiać na różnych wysoko-
ściach.

ZBI_110 Stabilizator kolan
Montowany w miejsce klina. Stabilizuje i 
separuje kończyny dolne.

ZBI_126 Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zasto-
sowanie w wielu naszych produktach. 
Zabezpiecza przed wypadnięciem. 
Anatomiczny kształt i zapięcie velcro 
pozwala na komfortowe dopasowanie.

ZBI_123 Zagłówek przedłużony
Dla osób ze zwiększonym obwodem 
głowy, zapewnia lepszą stabilizację 
boczną.

ZBI_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
użytkownika za pomocą systemu Chwyć 
i pociągnij©.

ZBI_125 Kamizelka pełna 6-punktowa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
duży zakres regulacji. Dodatkowo 
posiada funkcję szybkiego dopasowania 
do ciała za pomocą systemu Chwyć  
i pociągnij©.

KTK_023 Koło Tango z blokadą kie-
runku jazdy (75mm)
Bezszelestne, bezobsługowe koło Tango 
nie pozostawia śladów, nie ulega korozji. 
Blokada pozwala ustawić kierunek poru-
szania się pionizatora.

ZBI_161 Sandałki stabilizujące stopę  
i staw skokowy
Zabezpieczają oraz stabilizują staw 
skokowy. Rekomendowane dla osób ze 
wzmożonym napięciem mięśni.
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ZBI_401 Stolik do terapii manualnej
Pozwala na ćwiczenia czynne wspoma-
gane kończyn górnych ze szczególnym 
uwzględnie niem funkcji dłoni.

Komfort

ZEBRA invento™ akcesoria

Przechowywanie

ZBI_507 Pokrowiec na butlę tlenową
Mocowany jest za pomocą pasów  
o regulowanej długości. Wykonywany 
jest na wymiar, tak aby idealnie pasował 
do butli tlenowej.

Stablizacja BodyMap®

ZBI_340 Zagłówek HexagonPro™ 
BodyMap© DZ
Nowa wersja zagłówka Hexagon™ skła-
dająca się z zaawansowanego moco-
wania HexagonPro™ oraz poduszki 
BodyMap® DZ.

ZBI_412 Poduszka Elastico siedziska
Dokładnie dopasowuje się do ciała użyt-
kownika. Wykonana z pianki termoak-
tywnej VISmemo™, pokrytej oddycha-
jącą tkaniną przestrzenną.

ZBI_410 
Bawełniany pokrowiec na zagłówek
Ułatwia utrzymanie zagłówka  
w czystości. Starannie wykoń-
czony, wykonany z miękkiej bawełny  
z elastyczną gumką ułatwiającą zakła-
danie, przeznaczony do prania.

ZBI_421 Poduszka siedziska (profilo-
wany klin)
Posiada anatomiczny kształt ze zwięk-
szoną wypukłością w miejscu klina, 
zwiększający komfort siedzenia dzięki 
czemu poprawia się komfort siedzenia.

ZBI_407 Stolik do komunikacji poza-
werbalnej
Jest bardzo ważnym elementem rehabi-
litacji u osób z dysfunkcją mowy. Komu-
nikacja pozawerbalna ułatwia wykony-
wanie codziennych czynności.

ZBI_431 Rączka do prowadzenia
Rączka do prowadzenia dostępna  
w 3 wysokościach.

ZBI_423 Koło standard
Montowane do podstawy. Umożliwiają 
łatwe przemieszczanie. 


