Ombrelo

™

wózek specjalny

OmbreloTM
wózek specjalny

Lekki, składany w formę parasolki i bardzo wytrzymały wózek dla dzieci oraz
dorosłych. Posiada innowacyjne siedzisko BodyPrintTM, które za pomocą
pasów możemy dopasować do użytkownika. Siedzisko może być płaskie lub
wklęsłe, wszystko zależne od potrzeb i dysfunkcji. Stały 30° kąt pochylenia
siedziska (kubełek), zmniejsza nacisk na tkankę miękką, zapobiegając
odleżynom.
Wózek OMBRELOTM jest bardzo wygodny i stabilny, a przy tym poręczny i
łatwy w manewrowaniu.
Idealnie sprawdza się do przewożenia osób na badania czy zabiegi
w szpitalu, jak również podczas długich spacerów na świeżym powietrzu.
Bardzo prosty i łatwy w obsłudze.
Regulowane podnóżki FlipFlapTM możemy odchylić na boki, aby
ułatwić wejście do wózka i wyjście z niego. Produkt dostępny
w 4 rozmiarach, a największy z nich przeznaczony jest dla osób
o wadze do 120 kg. Jeśli masz specjalne wymagania i szukasz doskonałej
stabilizacji na pewno znajdziesz dla siebie odpowiednie rozwiązanie
w naszej bogatej ofercie akcesoriów.
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WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:

•

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,

•

Przepuklinę oponowo-rdzeniową,

•

Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,

•

Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi,
ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,

•

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

•

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

•

Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,

•

Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,

•

Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub
urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

*Felgi standardowo dostępne są w kolorze jasnoszarym z możliwością zamiany
na felgi czarne.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Składany stelaż typu parasolka | Rączki do prowadzenia wózka | 5-punktowe pasy z regulacją wysokości montażu (Chwyć i pociągnij™) | Zmienny stosunek kąta siedziska do oparcia 85° - 95° | Regulowany zagłówek | Tapicerka BodyPrint™ ze zmiennymi strefami napięcia siedziska i oparcia | Niezależne
hamulce kół tylnych | Koła z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym: tylne pompowane, przednie pełne skrętne | Niezależne odchylane podnóżki
FlipFlap™ z funkcją regulacji, z 5-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Siedzisko z regulacją głębokości | Oparcie pleców | Przedłużenie oparcia |
Elementy odblaskowe | Uchwyty TransFix™
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.
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OmbreloTM

szczególne zalety i kolorystyka

SZCZEGÓLNE ZALETY
Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Niska waga
Produkt wykonano z lekkich stopów metali co korzystnie
wpływa na niską wagę urządzenia.

Podnóżek Flip Flap™
Specjalny system podnóżków zapewniający szeroki zakres
regulacji. Odchylane platformy ułatwiają wsiadanie, zsiadanie z wózka.

Wysoka wytrzymałość
Konstrukcja wózka zapewnia dużą wytrzymałość wózka –
maksymalna waga użytkownika w rozmiarze 5 to 120 kg!

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

Gwarancja 24 miesiące
Na
produkt
udzielamy
24-miesięcznej
Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

5-punktowe pasy mocujące stopy
z możliwością stabilizacji obwodowo lub krzyżowo.

gwarancji.

Tapicerka BodyPrint™.
To unikalny system pasów, które
po precyzyjnym wyregulowaniu dopasują się idealnie do kształtu ciała.

Podnóżki FlipFlap™ z funkcją regulacji wysokości przywiedzenia
i odwiedzenia stopy sprawiają, że
wózek rośnie wraz z dzieckiem.

KOLORYSTYKA

Green Grass
Rozmiar 2
(Comfort)

Hot Red
Rozmiar 3
(Comfort)

Brown Sugar
Rozmiar 4
(Comfort)

Uchwyty transportowe TransFix™
przeznaczone do bezpiecznego
przewożenia wózka wraz z użytkownikiem komunikacją miejską
oraz przystosowanymi do tego
pojazdami. Wózek przeszedł Crash
Testy wg normy EN 7176/19.

Brown Sugar
Rozmiar 5
(Comfort)

Istnieje możliwość zamiany kolorów między rozmiarami na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania 30 dni.

Tapicerka Comfort - oddychająca,
przepuszczająca powietrze tapicerka
przestrzenna.
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tabele rozmiarowe

Symbol

Pomiar

Jednostka

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

Rozmiar 5

W

orientacyjny wzrost użytkownika*

[cm]

100 – 130

100 – 150

120 – 180

130 – 180

A/E

szerokość siedziska/oparcia

[cm]

29

34

39

43

L

głębokość siedziska

[cm]

28 – 36

27 – 38

27 – 38

35 – 42

C

wysokość oparcia (z zagłówkiem)

[cm]

46 – 72

46 – 72

53 – 76

54 – 80

F

długość podnóżków

[cm]

16 – 64

16 – 64

16 – 64

16 – 64

C1

wysokość oparcia (bez zagłówka)

[cm]

58

55

63

60

długość stopki

[cm]

20

21

23

23

wysokość rączek prowadzących

[cm]

100 – 105

100 – 105

100 – 105

100 – 105

X

kąt pochylenia oparcia

[°]

90

90

90

90

Y

kąt pochylenia siedziska

[°]

30

30

30

30

max. waga użytkownika

[kg]

45

55

75

120

Wymiary i waga sprzętu

Jednostka

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Szerokość

[cm]

57

63

67

72

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Długość

[cm]

125

130

137

137

Wysokość

[cm]

101

104

101

108

Szerokość po złożeniu

[cm]

36

35

36

34

Długość po złożeniu

[cm]

130

133

133

130

Wysokość po złożeniu

[cm]

45

42

46

39

Waga

[kg]

18,5

18,5

20

20,5

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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SYSTEM FLEX-POINT®

GOTOWY NA SYSTEM FLEX-POINT®
STABILIZACJA TUŁOWIA

FP-01 DYNAMICZNA
KAMIZELKA TUŁOWIA

4-PUNKTOWA

FP-02 DYNAMICZNA
KAMIZELKA TYPU H

4-PUNKTOWA

FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H

FP-04 2-PUNKTOWY PAS TUŁOWIA ZE
WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA

STABILIZACJA MIEDNICY

FP-05 DYNAMICZNY
PAS TUŁOWIA

2-PUNKTOWY

FP-06 DYNAMICZNE
PASY TUŁOWIA

4-PUNKTOWE

FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY
PAS BIODROWY ZE STABILIZACJĄ
MIEDNICY I ODCIĄŻENIEM JAMY
BRZUSZNEJ

FP-11 4-PUNKTOWY DYNAMICZNY
PAS BIODROWY ZE STABILIZACJĄ
MIEDNICY I ODCIĄŻENIEM JAMY
BRZUSZNEJ

FP-12 2-PUNKTOWY
PAS BIODROWY

DYNAMICZNY

FP-13 4-PUNKTOWY
PAS BIODROWY

DYNAMICZNY

FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY

FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY
ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA

STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH

PASY UNIWERSALNE

FP-20 PASY ODWODZĄCE UDA

FP-30 UNIWERSALNY PAS STABILIZUJĄCY

FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY
KOSTEK

WIĘCEJ INFORMACJI O WYROBACH FLEX-POINT®, INSTRUKCJE MONTAŻU ORAZ TABELĘ KOMPATYBILNOŚCI
ZNAJDZIESZ NA AKCES-MED.COM
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Bezpieczeństwo

OMO_001 Światła LED (2 szt.)
Białe światło z przodu i czerwone
z tyłu wózka sprawią, że wózek będzie
bardziej widoczny w trakcie spacerów, co
zwiększa poziom bezpieczeństwa.

OMO_002 Pas do przenoszenia
chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi
codzienną pielęgnację chorego.

OMO_012 Biodrowy pas bezpieczeństwa Qstraint
Wysokiej jakości pas biodrowy w kolorze
niebieskim, wyposażony w zapięcie typu
samochodowego.

OMO_101 Pasy odwodzące uda
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwiedzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu się
użytkownika.

OMO_107 Pas biodrowy
Pas biodrowy z funkcją szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu
Chwyć i pociągnij™.

OMO_113 Pas stabilizujący tułów
Pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia tułowia i pomaga w utrzymaniu
prawidłowej pozycji w trakcie siedzenia.

OMO_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada
funkcję szybkiego dopasowania do ciała
za pomocą systemu Chwyć i pociągni™.

OMO_115 Pas łydkowy
Stanowi dodatkowe zabezpieczenie
podudzi. Od przodu ogranicza wyprost,
a od tyłu ogranicza ich zgięcie.

OMO_121 Zagłówek z podparciem
głowy
Doskonale stabilizują nawet u osób
z brakiem kontroli głowy. Możliwość
zamontowania na różnej wysokości
na oparciu.

OMO_124 Pelota lędźwiowa
Pozwala na lepsze podparcie pleców
w odcinku lędźwiowym. Możliwość
montażu na odpowiedniej wysokości.

OMO_125 Kamizelka pełna 6-punktowa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada
duży zakres regulacji. Dodatkowo
posiada funkcję szybkiego dopasowania
do ciała użytkownika za pomocą systemu
Chwyć i pociągnij™.

OMO_126 Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zastosowanie w wielu naszych produktach.
Zabezpiecza
przed
wypadnięciem.
Anatomiczny kształt i zapięcie velcro
pozwala na komfortowe dopasowanie
do ciała.

OMO_128 Regulowany Klin międzyudowy
Profilowany klin zapewnia poprawną
pozycję siedzącą. Klin można łatwo
zdemontować.

OMO_129 Pasy odwodząco-stabilizujące uda
Pozwalają na ograniczenia przywiedzenia
lub odwiedzenia nóg w zależności od
potrzeb.

OMO_130 Kamizelka pełna 4-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia.
Posiada duży zakres regulacji, co ułatwia
jej dopasowanie.

Stabilizacja
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OMO_132 Zagłówek Elastico
Obszyty pianką termoaktywną dopasowującą się do kształtu głowy. Zapewnia
bardziej komfortowe podparcie i stabilizację. Montowany w miejsce standardowego zagłówka.

OMO_135 Boczne peloty sztywne
Pełniejsza stabilizacja kończyn dolnych
wskazana u osób z nadmiernym odwiedzeniem nóg.

OMO_162 Dynamiczne stabilizatory
kostek FlexPoint®
Dynamiczne
stabilizatory
kostek
FlexPoint®
to
doskonała
pomoc
w poprawnej stabilizacji stóp użytkownika w wykorzystywanym przez niego
sprzęcie.

OMO_163 Anatomiczne pasy odwodzące uda (FP-23)
Anatomiczny kształt pasów zapewnia
odpowiednie dopasowanie ich do ciała
użytkownika, poprawiając przy tym jego
komfort oraz bezpieczeństwo. Ułatwiają
kontrolę nad utrzymaniem nóg w odwiedzeniu, a także zapobiegają przed zsuwaniem się użytkownika.

OMO_136 Pas udowy
Pomaga w utrzymaniu właściwej pozycji
siedzącej. Taśmy z rzepem oraz ergonomiczny kształt pozwalają na lepsze dopasowanie.

OMO_160 Zagłówek Octagon™
Wyposażony w wewnętrzne aluminiowe
„żebro” obudowane miękką pianką. Efektywniej stabilizuje głowę poprzez większą
precyzję dopasowania kształtu.

Komfort

OMO_402 Parasolka
Mocowana do ramy wózka doskonale
chroni przed słońcem.

OMO_403 Stolik
Wykonany z tworzywa sztucznego.
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię.
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

OMO_405 Daszek bez osłon bocznych
Zapewnia osłonę zarówno przed
słońcem jak i opadami atmosferycznymi.

OMO_408 Osłona przeciwdeszczowa
Stanowi doskonałe zabezpieczenie użytkownika oraz wózka przed opadami
deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się
także jako osłona przed wiatrem.

OMO_409 Moskitiera
Osłona z delikatnego materiału, łatwa
w montażu. Stanowi świetną ochronę
przed insektami i owadami, szczególnie
w okresie letnim.

OMO_410 Pokrowiec na zagłówek
Ułatwia
utrzymanie
zagłówka
w czystości. Wykonany z miękkiej
bawełny z elastyczną gumką ułatwiającą
zakładanie.

OMO_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do
ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki
z napojem jest łatwy i szybki.

OMO_412 Poduszka Elastico siedziska
Dokładnie dopasowuje się do ciała użytkownika. Wykonana z pianki termoaktywnej VISmemo™, pokrytej oddychającą
tkaniną przestrzenną.
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OMO_413 Poduszka Elastico oparcia
Dokładnie dopasowuje się do ciała użytkownika. Wykonana z pianki termoaktywnej VISmemo™, pokrytej oddychającą
tkaniną przestrzenną.

OMO_415 Osłony na koła tylne
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu.
Chronią przed przenoszeniem zabrudzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

OMO_416 Śpiwór letni
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stanowi
estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do
wzrostu użytkownika, okrywającą także
podnóżek wózka.

OMO_417 Śpiwór zimowy
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stanowi
estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do
wzrostu użytkownika, okrywającą także
podnóżek wózka. Ocieplana podszewka
stanowi dodatkową ochronę przed
zimnem.

OMO_418 Kapturek do śpiwora zimowego
Doczepiany do śpiwora zimowego.
Chroni głowę przed mrozem, wiatrem
i wilgocią.

OMO_419
Poduszka
siedziska
(profilowane uda)
Anatomiczne wycięcie na uda zwiększa
komfort siedzenia.

OMO_420 Daszek z osłonami bocznymi
Zapewnia osłonę zarówno przed
słońcem jak i opadami atmosferycznymi.
Posiada osłony boczne jeszcze lepiej
chroniące przed wiatrem.

OMO_421
Poduszka
siedziska
(profilowany klin)
Dzięki niej pokonywanie przeszkód terenowych jest o wiele prostsze. Ułatwia
pochylenie wózka, wjazdy na krawężniki, stopnie i inne pionowe elementy
nawierzchni.

OMO_433 Stopka wspomagająca
Dzięki niej pokonywanie przeszkód terenowych jest o wiele prostsze. Ułatwia
pochylenie wózka, wjazdy na krawężniki, stopnie i inne pionowe elementy
nawierzchni.

OMO_439 Hamulec ręczny
Hamulec ręczny pozwala nagle i pewnie
zatrzymać wózek. Ułatwia także manewrowanie wózkiem. Hamulec wyposażono
w czterostopniową blokadę, dzięki temu
spełnia funkcję hamulca postojowego.

OMO_442 Osłony na koła przednie
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu.
Chronią przed przenoszeniem zabrudzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

OMO_447 Mufki zimowe
Wygodne i ciepłe mufki osłonią Twoje
dłonie podczas spacerów.

OMO_448 Stolik samopoziomujący
Wielofunkcyjny i przenośny stolik. Dzięki
specjalnemu workowi z granulatem
można go stabilnie położyć na kolanach
lub na innej nierównej powierzchni.
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Przechowywanie

OMO_505 Kosz pod siedzisko
Umożliwia
przewożenie
drobnych
elementów w wózku. Montowany jest do
podstawy jezdnej wózka.

OMO_506 Pokrowiec do przenoszenia
wózka
Doskonałe rozwiązanie pozwalające
na zabezpieczenie złożonego wózka
przed uszkodzeniami (np. w czasie
transportu). Dopasowany do rozmiaru
i kształtu wózka.

OMO_507 Pokrowiec na butlę tlenową
Mocowany jest za pomocą pasów
o regulowanej długości. Wykonywany jest
na wymiar, tak aby idealnie pasował do
butli tlenowej.

OMO_508 Torby boczne (2szt.)
Estetyczne i praktyczne torby boczne
mocowane na wysokości siedziska.
Umożliwiają przechowywanie drobnych
elementów i nadają wózkowi przyjazny
wygląd.

OMO_509 Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę
wózka. Organizer posiada dwa przydatne
otwory na kubek z kawą bądź butelkę
wody.

Rozbudowa

OMO_611 Buggypod PERLE siedzisko
Adapter umożliwiający montaż nakładki
Buggypod PERLE na podstawie BuggyBoard MAXI.

OMO_612 Buggypod PERLE Adapter
Gdy Twoje dziecko jest zbyt zmęczone,
aby chodzić, lub gdy jesteś w pośpiechu,
BuggyBoard MAXI ułatwia Wam obu
wspólną podróż.

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.
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