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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 pacjent zyskuje możliwość obserwacji otoczenia  
(w przypadku ustawienia siedziska przodem do kierunku jazdy) bądź kon-
taktu 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.

ZALECANY DLA DZIECI, U KTÓRYCH 
ROZPOZNANO:

 • Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego – różnej etiologii.
 • Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami.
 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
 • Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami,  

uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
 • Po urazach mózgu, kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 

i kończyn dolnych.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Składana rama z kołami z hamulcem na tył | Przednie koła skrętne z blokadą | Układ jezdny z amortyzatorami | Pojemny kosz | Regulowany 
podnóżek | Siedzisko | Wyjmowany klin | Regulowane oparcie | Regulowane peloty boczne | Pasy pięciopunktowe | Regulowany zagłówek  
z pasem stabilizującym głowę | Regulowany składany daszek | Przekładane siedzisko | Regulowana rączka obszyta skórą | Pokrowiec na nogi | 
Koła pompowane przód/tył | Folia przeciw deszczowa | Torba | Pompka| Poduszka zawężająca siedzisko (rozm. 1) | Pelota lędźwiowa (rozm.1) |

HIPPO+™

Siedzisko przodem do kierunku 
jazdy.

Siedzisko tyłem do kierunku jazdy
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SZCZEGÓLNE ZALETY:

KOLORYSTYKA

Mint Anemon Lotus

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.

Chilli

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. Wyposa-
żone są w blokadę skrętu.

Ciepły pokrowiec świetnie sprawdzi 
się podczas trudnych warunków 
atmosferycznych.

Stylowa i pojemna torba zmieści 
wiele przydatnych drobiazgów.

wózek specjalnyHIPPO+™
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wózek specjalnyHIPPO+™

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2

A Szerokość siedziska* [cm] 20*, 31 34

B Głębokość siedziska* [cm] 28 32

C Wysokość oparcia* [cm] 40*, 45 55

C1 Głębokość siedziska do klina [cm] 18 22

Wysokość zagłówka* [cm] 40-51 (bez poduszki: 44-54) 55-64

Szerokość oparcia (z pelotami bocznymi) [cm] 9-18 12-22

E Szerokość oparcia (bez pelot bocznych) [cm] 31 34

F Długość podnóżków* [cm] 16, 20, (20,24)* 22, 26, 30

Długość stopki [cm] 14 18,5

Wysokość rączek prowadzących [cm] 100 100

X Kąt pochylenia oparcia [°] 90-140 90-140

Y Kąt pochylenia siedziska [°] 15 15 

Z Kąt pochylenia podnóżków [°] 90-180 90-180

Max. waga użytkownika [kg] 20 30

  

Wymiary i waga sprzętu 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

*Wymiar podany z poduszką zawężającą siedzisko

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
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akcesoriaHIPPO+™

Stabilizacja

Bezpieczeństwo

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

Pasy odwodzące uda
Mocowane w łatwy sposób za pomocą taśm. 
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwiedzeniu,  
a także zapobiegają zsuwaniu się pacjenta. 
Bezpieczne rozwiązanie, przy którym krocze 
nie jest uciskane.

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

Kamizelka pełna 4-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. 
Posiada duży zakres regulacji, co ułatwia 
jej dopasowanie. Wyposażona w system 
CHWYĆ I POCIĄGNIJ®..

Fotelik samochodowy (roz. 1)
Przeznaczony do przewozu dziecka  
w samochodzie. Zapewnia bezpieczną  
i komfortową podróż.

Poduszki zawężające siedzisko 
(rozm.2) 
Dzięki niej można zmniejszyć szerokość 
siedziska. Wykonana z elastycznej pianki  
obszytej materiałem. Szerokość 3 cm.

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

Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
pacjenta za pomocą systemu CHWYĆ  
I POCIĄGNIJ©. W razie potrzeby istnieje 
możliwość szybkiego odpięcia kamizelki.

Komfort

Parasolka
Mocowana do ramy wózka doskonale 
chroni przed słońcem.

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

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

Gondola (

Poduszka zawężająca głębokość sie-
dziska o 3 lub 5 cm
Dzięki niej można zmniejszyć głębokość 
siedziska. Wykonana z elastycznej pianki  
obszytej materiałem. Dostępne szero-
kość 3 cm i 5 cm.
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Pokrowiec na zagłówek
Ułatwia utrzymanie zagłówka  
w czystości. Starannie wykoń-
czony, wykonany z miękkiej bawełny  
z elastyczną gumką ułatwiającą zakła-
danie, przeznaczony do prania.

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

Moskitiera
Osłona z delikatnego materiału, łatwa w 
montażu. Po złożeniu zajmuje bardzo 
mało miejsca, może być przechowywana 
w koszu pod siedziskiem lub w torbie 
podręcznej. Stanowi świetną ochronę 
przed insektami i owadami, szczególnie 
w okresie letnim.

Rozbudowa

Przystawka Buggypod LITE
Przystawki są bardzo pomocne w przy-
padku, gdy chcemy zabrać dwójkę dzieci 
na wspólny spacer – w takim wypadku 
wystarczy zamontować przystawkę do 
większego wózka. Dzięki specjalnym 
klamrom dostawkę można łatwo do-
pasować do wózków rehabilitacyjnych 
Ursus, Ombrelo, Hippo+.

Buggypod Perle (komplet)
Wielokrotnie nagradzany Buggypod 
Perle jest doskonale zaprojektowanym 
siedziskiem, które pasuje do dostawek 
BuggyBoard Maxi. Zapewnia twojemu 
maluchowi przyjemną jazdę, gdy się 
zmęczy. Komplet obejmuje przystawkę 
MAXI, siedzisko Buggypod Perle oraz 
adapter.

Osłona przeciwdeszczowa na przy-
stawki
Stanowi doskonałe zabezpieczenie użyt-
kownika oraz wózka przed opadami 
deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się 
także jako osłona przed wiatrem.

Zestaw adaptacyjny (dla przystawki 
Buggypod IO)
Zestaw elementów, dzięki któremu przy-
stawka Buggypod może zostać zmie-
niona w wózek.

Belka przedłużająca
Adapter do montażu przystawki 
Buggypod do wózków innych produ-
centów.

Uchwyt montażowy
Umożliwia łatwy montaż przystawek 
Buggypod, do wózków, których średnica 
ramy jest większa niż 40 mm.

Przystawka Buggypod IO
Umożliwia wygodne i bezpieczne prze-
wożenie drugiego dziecka bez koniecz-
ności kupowania podwójnego wózka. 
Buggypod został zaprojektowany tak, 
że w ciągu dosłownie kilku sekund 
można go rozłożyć, złożyć lub zupełnie 
odczepić od wózka. Bezpieczeństwo i 
wygodę zapewnia dziecku siedzenie z 
5-punktowymi pasami oraz składany 
podnóżek. Dopuszczalne obciążenie do 
20 kg. Dzięki zestawowi adopcyjnemu 
można przekształcić w samodzielny, 
trójkołowy wózek.

akcesoriaHIPPO+™

Miękka osłona na podnóżek
komfortowa nakładka, chroniąca stopy 
przed bezpośrednim kontaktem z płytą 
podnóżka

Buggypod Perle siedzisko
Wielokrotnie nagradzany Buggypod 
Perle jest doskonale zaprojektowanym 
siedziskiem, które pasuje do dostawek 
BuggyBoard Maxi. Zapewnia two-
jemu maluch przyjemną jazdę, gdy się 
zmęczy.
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Przechowywanie

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

akcesoriaHIPPO+™

Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę 
wózka. Specjalnie zaprojektowane prze-
gródki ułatwiają utrzymanie porządku, 
przechowując najpotrzebniejsze przed-
mioty zawsze pod ręką. Organizer po-
siada dwa przydatne otwory na kubek z 
kawą bądź butelkę wody.


