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Krzesełko kąpielowe AKVOSEGOTM powstało z myślą  
o utrzymaniu właściwej higieny.
Opiekun może z łatwością samodzielnie wykonywać wszelkie czyn-
ności kąpielowe, podczas których dziecko jest właściwie zabezpieczone,  
a ryzyko urazu mechanicznego jest zminimalizowane.
Stabilna i komfortowa pozycja w krzesełku sprawia, że użytkownik dużo lepiej 
znosi kąpiel.
Lekka, aluminiowa konstrukcja oraz siatkowa tapicerka są obojętne  
na szkodliwe działanie wody. We wszystkich naszych produktach kąpielowych 
rurki wypełnione są pianką poliuretanową co zapobiega dostawaniu się do 
nich wody. Po wyjęciu produktu z wanny lub prysznica woda nie wycieka z 
rurek i nie zalewa podłogi
Regulowana głębokość siedziska i ruchome segmenty pozwalają na opty-
malne dopasowanie krzesełka.
Kompaktowa budowa powoduje, że AKVOSEGOTM po złożeniu  zajmuje 
bardzo małą przestrzeń.
W miejscach, w których krzesełko styka się z podłożem, zastosowane zostały 
piankowe osłony w celu wyeliminowania zarysowań.
Oferowane w 4 rozmiarach.

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

dami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
• Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane (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 dolnych,
• Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
• Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodze-

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

zach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami  
i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Nieprzemakalna tapicerka wykonana z poliamidowej siatki, obojętnej na działanie wody | Regulowany stabilizator głowy | Regulowany stabilizator tułowia 
| Regulowany stabilizator nóg | Regulowany stelaż fotelika pokryty powłoką obojętną na działanie wody, wyposażony w osłony piankowe zabezpieczające 
powierzchnię wanny przed zarysowaniem | Pas biodrowo-udowy
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WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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SZCZEGÓLNE ZALETY

Wodoodporność
Konstrukcja obojętna na działanie wody. Nie chłonie wody 
oraz nie koroduje.

Łatwa obsługa
Regulacja ustawień nie wymaga użycia narzędzi.

Gwarancja 24 miesiące
Na wszystkie nasze produkty udzielamy 24-miesięcznej gwa-
rancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Kompaktowy
Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich i wytrzymałych mate-
riałów.

AKCESORIA:

Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa zabezpieczają dziecko podczas kąpieli. 

AKS_325 Zestaw mocujący do 
poduszki BodyMap®

Zestaw taśm velcro umożliwia zamoco-
wanie poduszki BodyMap® na foteliku 
kąpielowym AKVOSEGO™.

AKS_806 Pas biodrowo-udowy
Zapewnia doskonałą stabilizację w 
obrębie miednicy. Możliwość regulacji 
pasa gwarantuje odpowiednie dopaso-
wanie do potrzeb użytkownika.

Stabilizacja BodyMap ®

AKS_326 
Materac stabilizujący BodyMap® K
Podciśnieniowe materace stabilizujące 
BodyMap® z funkcją łatwego modelo-
wania ich do kształtu ciała użytkownika.

Stabilizator tułowia, stabilizator 
kończyn dolnych to system pasów 
pomagający w przyjęciu prawi-
dłowej pozycji w foteliku. Pasy sta-
bilizują użytkownika, zapewniając 
mu poczucie bezpieczeństwa  
i komfortu w trakcie użytkowania 
sprzętu.

Stabilizator głowy z możliwością re-
gulacji szerokości.

Innowacyjny system przegubowy 
z szerokim zakresem regulacji ste-
laża pozwala w pełni dopasować 
fotelik do wymiarów i potrzeb użyt-
kownika..

AKS_804 AKVO
Mobilna wodoodporna platforma do 
wyrobów kąpielowych dla dzieci niepeł-
nosprawnych.

AKS_805 Uprząż biodrowa
Uprząż sprzedawana jest zamiast stan-
dardowego pasa biodrowo-udowego-
biodrowo-udowego.

DRY FLOOR TECH™. We wszyst-
kich naszych produktach kąpielo-
wych rurki wypełnione są pianką 
poliuretanową co zapobiega do-
stawaniu się do nich wody.

Stabilizacja

Rozbudowa
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Symbol Opis Jednostka Rozmiar 0 Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

A szerokość fotelika [cm] 37 42 45 50

B głębokość siedziska [cm] 23 – 28 28 – 33 32 – 40 37 – 50

C wysokość podparcia głowy [cm] 16 16 19 23

C1 wysokość oparcia [cm] 31 40 44 50

C2 wysokość podparcia nóg [cm] 26 31 36 41

C3 wysokość siedziska (od podłoża) [cm] 11 – 44 11 – 44 13 – 49 15 – 54

 kąt pochylenia podparcia nóg 
(względem siedziska) [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180 90 – 180

 kąt pochylenia oparcia (względem 
siedziska) [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180 90 – 180

 kąt pochylenia podparcia głowy 
(względem oparcia) [°] 205 210 210 205

 max. waga użytkownika [kg] 25 30 50 75

 orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] < 100 100 – 120 120 – 140 130 – 170
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia. 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 42 42 45 50

Szerokość po złożeniu [cm] 42 42 45 50

Długość [cm] 70 75 91 97

Długość po złożeniu [cm] 64 67 76 88

Wysokość [cm] 80 85 96 113

Wysokość po złożeniu [cm] 28 28 29 31

Waga [kg] 4 4,5 5 8

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

AKVOSEGO™

tabele rozmiarowe


