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wózek specjalny

Wózek specjalny HIPPO+TM został wyposażony w wie le ciekawych i uży-
tecznych rozwiązań. Idealnie nadaje się na długie spacery. Latem zapewni 
ochronę przed słońcem, a zimą osłoni przed wiatrem czy śniegiem.
Nowoczesna linia wózka HIPPO+TM sprawia, że wygląda on ele-
gancko zachowując przy tym wszystkie funkcje terapeutyczne,  
a zarazem w niczym nie przypomina wózka specjalnego.
Niezwykle przydatną funkcją wózka HIPPO+TM jest przekładane  
siedzisko. Dzięki temu mały użytkownik zyskuje możliwość obserwacji 
otoczenia  (w przypadku ustawienia siedziska przodem do kierunku 
jazdy) bądź kontaktu wzrokowego z opiekunem (w przypadku ustawienia 
siedziska tyłem do kierunku jazdy)
Standardowo produkt wyposażony jest w wiele użytecznych akcesoriów 
jak na przykład pojemny kosz czy pokrowiec na nogi. Całość wykonano  
z doskonałej jakości materiałów, które gwarantują trwałość i niezawod-
ność.
Dostępny w 2 rozmiarach. Szczególnie polecany dla najmłodszych.

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

z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi  
i koordynacji ruchów,

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

 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami 
(dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn 
dolnych,

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

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

urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z nie-
dowładami i porażeniami.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Składana rama | Koła tylne pełne z hamulcem centralnym | Przednie koła skrętne z blokadą kierunku jazdy | Układ jezdny z amortyzatorami | 
Kosz pod siedzisko | Regulowany podnóżek z paskami stabilizującymi stopy | Przekładane siedzisko | Regulowany klin międzyudowy | Oparcie  
z regulacją kąta pochylenia | Regulowane peloty boczne | 5-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości montażu | Regulowany zagłówek  
 | Regulowany składany daszek | Regulowana rączka do pchania wózka | Pokrowiec na nogi | Folia przeciwdeszczowa | Torba | Poduszka zawę-
żająca siedzisko (rozm. 1) | Pelota lędźwiowa (rozm.1) | Barierka

HIPPO+™

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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SZCZEGÓLNE ZALETY

KOLORYSTYKA

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze 
bezpieczeństwo.

Przekładane siedzisko
Siedzisko możemy łatwo przestawić tak, aby dziecko było 
zwrócone twarzą do opiekuna lub do kierunku jazdy w za-
leżności od potrzeb.

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

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie 
wpływa na jego wagę.

Przednie koła skrętne ułatwiają 
manewrowanie wózkiem.

Pokrowiec świetnie sprawdzi się 
podczas trudnych warunków at-
mosferycznych.

Możliwość przełożenia siedziska 
przodem lub tyłem do kierunku 
jazdy.

Odpowiednią stabilizację dziecka 
zapewnia bogate wyposażenie 
standardowe.

wózek specjalnyHIPPO+™

Uwaga! Czas realizacji zamówienia w wybranych wersjach kolorystycznych (DENIM/AQUA/VULCANO/FLAMING) może ulec wydłużeniu.
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tabele rozmiaroweHIPPO+™

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2

W orientacyjny wzrost użytkownika** [cm] 70 – 100 90 – 120

A szerokość siedziska [cm] 20*/ 31 34

L głębokość siedziska [cm] 28 32

C wysokość zagłówka [cm] 40 – 51*/ 44 – 54 55 – 64

E szerokość oparcia [cm] 31 34

F długość podnóżków [cm] 20*, 24*/16, 20 22, 26, 30

wysokość oparcia [cm] 40*/ 45 55

L1 głębokość siedziska do klina [cm] 18 22

długość stopki [cm] 14 18,5

X kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 140 90 – 140

Y kąt pochylenia siedziska [°] 10 10

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

max. waga użytkownika [kg] 20 30

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
* Wartość mierzona od poduszki zawężającej siedzisko.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.  

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2

Szerokość [cm] 66 66

Długość [cm] 109 113

Wysokość [cm] 105 113

Szerokość po złożeniu [cm] 66 66

Długość po złożeniu [cm] 115 125

Wysokość po złożeniu [cm] 56 56

Waga [kg] 19,5 22
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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akcesoriaHIPPO+™

Stabilizacja

Bezpieczeństwo

HPO_001 Światła LED
Białe światło z przodu i czerwone  
z tyłu wózka sprawią, że wózek będzie 
bardziej widoczny w trakcie spacerów,  
co zwiększa poziom bezpieczeństwa.

HPO_130 
Kamizelka pełna 4-punktowa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.

HPO_137 Poduszka zawężająca 
siedzisko (rozm. 2) 
Dzięki niej można zmniejszyć szero-
kość siedziska o 6 cm. Wykonana z 
elastycznej pianki obszytej materiałem.

HPO_124 Pelota lędźwiowa (rozm. 2)
Pozwala na lepsze podparcie pleców 
w odcinku lędźwiowym. Możliwość 
montażu na odpowiedniej wysokości.

HPO_151 Poduszka zmniejszająca 
głębokość siedziska o 3 cm
Dzięki niej możemy skrócić długość-
siedziska o 3 cm. Wykonana z pianki 
obszytej tapicerką pozwala na dopaso-
wanie wózka do potrzeb dziecka, zwięk-
szając jednocześnie komfort siedzenia.

HPO_101 Pasy odwodzące uda
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwie-
dzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu 
się użytkownika.

HPO_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.

HPO_138 
Stabilizator głowy z pasem na głowę
Montowany w miejsce standardowego 
za główka. Można go precyzyjne dopa-
sować. Miękki pas na głowę dodatkowo 
stabilizuje głowę.

HPO_152 Poduszka zmniejszająca 
głębokość siedziska o 5 cm
Dzięki niej możemy skrócić długość-
siedziska o 5 cm. Wykonana z pianki 
obszytej tapicerką pozwala na dopaso-
wanie wózka do potrzeb dziecka, zwięk-
szając jednocześnie komfort siedzenia.

HPO_162 Dynamiczne stabilizatory 
kostek FlexPoint®

Dynamiczne stabilizatory kostek 
FlexPoint® to doskonała pomoc  
w poprawnej stabilizacji stóp użytkow-
nika w wykorzystywanym przez niego 
sprzęcie.

HPO_161 Sandałki stabilizujące stopę 
i staw skokowy
Zabezpieczają oraz stabilizują staw 
skokowy. Rekomendowane dla osób ze 
wzmożonym napięciem mięśni.
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HPO_415 Osłony na koła tylne
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

akcesoriaHIPPO+™

HPO_414 
Stolik z tworzywa sztucznego
Umożliwia zabawę i wspo maga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

Komfort

HPO_402 Parasolka
Mocowana do ramy wózka doskonale 
chroni przed słońcem.

HPO_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do 
ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki  
z napojem jest łatwy i szybki.

HPO_409 Moskitiera
Osłona z delikatnego materiału, łatwa 
w montażu. Stanowi świetną ochronę 
przed insektami i owadami, szczególnie 
w okresie letnim.

HPO_442 Osłony na koła przednie
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

Przechowywanie

HPO_506 
Pokrowiec do przenoszenia wózka
Doskonałe rozwiązanie pozwalające 
na zabezpieczenie złożonego wóz ka 
przed uszkodzeniami (np. w czasie 
transportu). Dopasowany do rozmiaru 
i kształtu wózka.

HPO_509 Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę 
wózka. Organizer posiada dwa przy-
datne otwory na kubek z kawą bądź 
butelkę wody.

HPO_429 Miękka osłona na podnóżek
Komfortowa nakładka, chroniąca stopy 
przed bezpośrednim kontaktem z płytą 
podnóżka.

HPO_448 Stolik samopoziomujący
Wielofunkcyjny i przenośny stolik. Dzięki 
specjalnemu workowi z granulatem 
można go stabilnie położyć na kolanach 
lub na innej nierównej powierzchni.

HPO_447 Mufki zimowe
Wygodne i ciepłe mufki osłonią Twoje 
dłonie podczas spacerów.


