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ULISES EVO™ wózek specjalny

ULISES EVO™ jest doskonałą propozycją wózka spacerowego dla dzieci  
i młodzieży z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu. Szczególnie dobrze 
sprawdza się u pacjentów wymagających dodatkowej stabilizacji.
Wózek posiada regulowaną głębokość siedziska oraz kąt pochylenia 
oparcia co istotnie wpływa na jego funkcjonalność.
Dzięki prostej i lekkiej konstrukcji ULISES EVO™ można go w łatwy 
spo sób złożyć do transportu. Kompaktowe wymiary sprawia ją, że zajmuje 
niewiele miejsca w bagażniku
System pelot i pasów zabezpieczających oraz stabilna konstrukcja dają 
poczucie bezpieczeństwa, a odbla skowe elementy tapicerki poprawiają 
widoczność wózka na drodze. Oparcie możemy w łatwy sposób odchylić 
do tyłu a regulowana rączka ułatwią  manewrowanie wózkiem.
Szeroki wachlarz akcesoriów pozwala jeszcze bardziej dopasować 
produkt do indywidualnych potrzeb.

 • 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).WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Tapicerka Comfort | 5-punktowe pasy stabilizujące w regulacją wysokości montażu | Podnóżek z regulacją długości i kąta pochylenia, z 2-pun-
kowymi pasami stabilizującymi stopy | Koła z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym – tylne pompowane, przednie pełne skrętne | Niezależne 
hamulce kół tylnych | Oparcie z możliwością regulacji kąta ustawienia |  Regulowana rączka do pchania wózka |  Tapicerka BodyPrint® ze zmiennymi 
strefami napięcia siedziska i oparcia aby zapewnić maksymalny komfort w wózku |  Siedzisko z regulacją głębokości |  Zagłówek  | Osłony mecha-
nizmu składania wózka

Regulacja kąta oparcia i podnóżka.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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Pokryte są materiałem  o właściwościach 
samoszczepnych. Umożliwia to instalacje 
różnego rodzaju elementów wyposażonych 
w rzep, aby zapewnić odpowiednią 
 stabilizację pacjenta w wózku. 

Niskie oraz wysokie peloty sztynwe tułowia

ULISES EVO™ wózek specjalny

SZCZEGÓLNE ZALETY

KOLORYSTYKA

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty sposób montażu.

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

Niska waga
Konstrukcja wózka zapewnia niską wagę ramy wózka.

Hamulec centralny pozwala  
natychmiast zastrzymać wózek

Możliwość montażu wysokich pelot 
sztywnych tułowia

Regulacja kąta oparcia i podnóżka.

Rozmiar 1
Green Grass 

(Comfort)

Rozmiar 2
Blue Sea
(Comfort)

Rozmiar 2a
Blue Wave
(Comfort)

Rozmiar 1a
Hot Red

(Comfort)

Rozmiar 3
Gray Volcano

(Comfort)

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

Podnóżek z zapiętkiem oraz ta-
śmami do stabilizacji stóp

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA COMFORT (ROZM. 1 – 4) & 
WODOODPORNA FLEX (ROZM. 5)
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ULISES EVO™ tabele pomiarowe

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 1a Rozmiar 2 Rozmiar 2a Rozmiar 3

W orientacyjny wzrost 
użytkownika* [cm] 80 – 120 100 – 150 100 – 150 130 – 180 130 – 180

A szerokość siedziska [cm] 31 31 37 37 43

L głębokość siedziska [cm] 22 – 29 29 – 37 29 – 37 35 – 45 35 – 45

C Wysokość zagłówka [cm] 40 – 70 43 – 80 43 – 80 51 – 90 51 – 90

E szerokość oparcia [cm] 28 28 34 34 40

F długość podnóżka [cm] 19 – 25 24 – 32 24 – 32 30 – 40 30 – 40

F Długość podnóżka [cm] 19 – 25 24 – 32 24 – 32 30 – 40 30 – 40

C1 wysokość oparcia (bez 
przedłużenia oparcia) [cm] 46 54 54 62 62

C2 wysokość oparcia
(z przedłużeniem oparcia) [cm] 61 – 70 69 – 80 69 – 80 77 – 90 77 – 90

 długość stopki [cm] 19 19 21 21 25

 wysokość rączek prowa-
dzących [cm] 102 102 102 102 102

 Y kąt pochylenia siedziska [°] 13 13 13 13 13

 X kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 150 90 – 150 90 – 150 90 – 150 90 – 150

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

max. waga użytkownika [kg] 55 55 75 75 75

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

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 1a Rozmiar 2 Rozmiar 2a Rozmiar 3

Szerokość [cm] 57 57 63 63 69

Szerokość po złożeniu [cm] 57 57 63 63 69

Długość [cm] 94 110 110 127 127

Długość po złożeniu [cm] 104 107 107 114 114

Wysokość [cm] 102 102 102 102 102

Wysokość po złożeniu [cm] 40 45 45 50 50

Waga [kg] 18,5 19,5 20 21,5 22
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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ULISES EVO™ akcesoria

Stabilizacja

Bezpieczeństwo

ULE_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.

ULE_003 Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed uderze-
niem się o stolik. Wskazana u osób  
z zaburzeniem koordynacji ruchowej 
kończyn.

ULE_013 Barierka
Bezpieczny uchwyt dodatkowo chroni 
użytkownika przed wypadnięciem  
z wózka.

ULE_113 Pas stabilizujący tułów
Pełni funkcję dodatkowego zabezpie-
czenia tułowia i pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej pozycji w trakcie siedzenia. 
Rozmiar pasa dopasowany jest do użyt-
kownika. Pas zapinany jest od przodu za 
pomocą taśm Velcro.

ULE_101 Pasy odwodzące uda
Mocowane są w łatwy sposób za 
pomocą taśm. Ich zastosowanie 
pozwala na utrzymanie nóg w odwie-
dzeniu, a także zapobiega zsuwaniu się 
pacjenta. Bezpieczne rozwiązanie, przy 
którym krocze nie jest uciskane.

ULE_107 Pas biodrowy 
Szeroki pas wyposażony w system 
CHWYĆ I POCIĄGNIJ©. Jeszcze lepiej 
zabezpiecza pacjenta.

ULE_114 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.

ULE_125 Kamizelka pełna 6-punk-
towa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
duży zakres regulacji. Dodatkowo 
posiada funkcję szybkiego dopasowania 
do ciała za pomocą systemu CHWYĆ  
I POCIĄGNIJ©.

ULE_021 Osłona kolan
Zabezpiecza kolana pacjenta przed 
niekontrolowanym uderzeniem lub 
otarciem o regulatory kąta podnóżka. 
Wykonany z miękkiej pianki pokrytej 
przestrzennym, oddychającym mate-
riałem

ULE_002 Pas do przenoszenia 
chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz 
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi 
codzienną pielęgnację chorego.

ULE_115 Pas łydkowy
Stanowi dodatkowe zabezpieczenie 
podudzi. Od przodu ogranicza wyprost, 
a od tyłu ogranicza ich zgięcie.

ULE_121 Zagłówek z podparciem 
głowy
Doskonale stabilizują nawet u osób 
z brakiem kontroli głowy. Możliwość 
zamontowania na różnej wysokości  na 
oparciu.

ULE_124 Pelota lędźwiowa
Pozwala na lepsze podparcie pleców 
w odcinku lędźwiowym. Możliwość 
montażu na odpowiedniej wysokości.
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ULE_133 Zagłówek z pianki cało-
ściowy
Obejmujący całą szerokość oparcia. 
Zwiększa bezpieczeństwo spastycznych 
użytkowników.

ULE_132 Zagłówek Elastico
Obszyty pianką termoaktywną dopaso-
wującą się do kształtu głowy. Zapewnia 
bardziej komfortowe podparcie i stabili-
zację. Montowany w miejsce standardo-
wego zagłówka.

ULE_134 Poduszki zawężające 
siedzisko o 6 cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po 
obu stronach wózka. Dzięki nim można 
zmniejszyć szerokość siedziska o 6 cm. 
Wykonane z pianki obszytej materiałem. 

ULE_137 Poduszki zawężające 
siedzisko o 10 cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po 
obu stronach wózka. Dzięki nim można 
zmniejszyć szerokość siedziska o 10 cm. 
Wykonane z pianki obszytej materiałem. 

ULE_147 5-punktowe pasy mocujące 
stopy
Ergonomiczne zaprojektowane krzy-
żowe paski stóp doskonale zabezpie-
czają stopę oraz piętę.

ULE_148 Wysokie peloty sztywne 
tułowia
Zabezpiecza pacjenta po obu stronach 
wózka. Dzięki powierzchni z materiału 
łatwoszczepnego umożliwia montaż 
poduszek zawężających siedzisko.

ULE_153 Niska pelota sztywna tułowia
Zabezpiecza okolicę bioder po obu 
stronach wózka. Dzięki powierzchni 
z materiału łatwoszczepnego umoż-
liwia montaż poduszek zawężających 
siedzisko.

ULE_149 Niska pelota sztywna tułowia 
z poduszką zawężającą siedzisko o 6 
cm
Zabezpiecza okolicę bioder po obu stro-
nach wózka. Dołączone poduszki zawę-
żają siedzisko o 6 cm.

ULE_150 Niska pelota sztywna tułowia 
z poduszką zawężającą siedzisko o 10 
cm
Zabezpiecza okolicę bioder po obu stro-
nach wózka. Dołączone poduszki zawę-
żają siedzisko o 10 cm.

ULISES EVO™ akcesoria

ULE_128 Regulowany klin między-
udowy
Profilowany klin zapewnia poprawną 
pozycję siedzącą. Klin można łatwo 
zdemontować.

ULE_136 Pas udowy
Pomaga w utrzymaniu właściwej pozycji 
siedzącej. Taśmy z rzepem oraz ergo-
nomiczny kształt pozwalają na lepsze 
dopasowanie.

ULE_126Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zasto-
sowanie w wielu naszych produktach. 
Zabezpiecza przed wypadnięciem. 
Anatomiczny kształt i za pięcie Velcro 
pozwala na komfortowe dopaso wanie 
do pacjenta.

ULE_129 Pasy odwodząco-stabilizu-
jące uda
Pozwalają na ograniczenia przywie-
dzenia lub odwiedzenia nóg w zależ-
ności od potrzeb. Dzięki zastosowaniu 
taśm o regulowanej długości właściwe 
dopasowanie jest teraz bardzo łatwe.

ULE_130 Kamizelka pełna 4-punk-
towa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
duży zakres regulacji, co ułatwia jej 
dopasowanie. Wyposażona w system 
CHWYĆ I POCIĄGNIJ©.  
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ULE_416 Śpiwór letni
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stano wi 
estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do 
wzrostu użytkownika, okrywającą także 
podnó żek wózka.

ULE_417 Śpiwór zimowy
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stano wi 
estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do 
wzrostu użytkownika, okrywającą także 
podnó żek wózka. Ocieplana podszewka 
stanowi dodatkową ochronę przed 
zimnem.

ULE_408 Osłona przeciwdeszczowa
Stanowi doskonałe zabezpieczenie użyt-
kownika oraz wózka przed opadami 
deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się 
także jako osłona przed wiatrem. 

ULE_409 Moskitiera
Osłona z delikatnego materiału, łatwa 
w montażu. Stanowi świetną ochronę 
przed insektami i owadami, szczególnie 
w okresie letnim.

ULE_413 Poduszka Elastico oparcia
Dokładnie dopasowuje się do ciała 
pacjenta. Składa się z grubej pianki z 
tzw. „pamięcią kształtu” i jest pokryta 
oddychającą, przestrzenną tkaniną. 
Zalecana jest w profilaktyce przeciwod-
leżynowej.

ULE_412 Poduszka Elastico siedziska
Dokładnie dopasowuje się do ciała 
pacjenta. Wykonana z pianki termo-
plastycznej pokrytej oddychającą prze-
strzenną tkaniną. Zalecana jest w profi-
laktyce przeciwodleżynowej.

ULE_418 Kapturek do śpiwora zimo-
wego
Doczepiany do śpiwora zimowego. 
Chroni  głowę przed mrozem, wiatrem 
i wilgocią.

ULE_419 Poduszka siedziska-profilo-
wane uda
Anatomiczne wycięcie na uda zwiększa 
komfort siedzenia.

ULE_421 Poduszka siedziska-profilo-
wany klin
Posiada anatomiczny kształt ze zwięk-
szoną wypukłością w miejscu klina, 
zwiększający komfort siedzenia 

ULE_415 Osłony na koła tylne
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

ULISES EVO™ akcesoria

ULE_429 Miękka osłona na podnóżek
Zabezpiecza użytkownika przed uderze-
niem się o podnóżek. Wskazana dla 
osób z deformacjami w obrębie stóp.

ULE_402 Parasolka
Mocowana do ramy wózka doskonale 
chroni przed słońcem.

Komfort

ULE_405 Daszek
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycznymi.

ULE_410 Bawełniany pokrowiec na 
zagłówek
Ułatwia utrzymanie zagłówka w 
czystości. Starannie wykończony, wyko-
nany z miękkiej bawełny z elastyczną 
gumką ułatwiającą zakładanie, przezna-
czony do prania.

ULE_403 Stolik z tworzywa 
Umożliwia zabawę i wspo-
maga terapię. Idealny do pracy  
i spożywania posiłków.

ULE_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do 
ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki  
z napojem jest łatwy i szybki.
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ULE_507 Pokrowiec na butlę tlenową
Mocowany jest za pomocą pasów  
o  regulowanej długości. Wykonywany 
jest na wymiar, tak aby idealnie pasował 
do butli tlenowej pacjenta.

ULISES EVO™ akcesoria

Przechowywanie

ULE_502 Torba DeLux
Duża, wytrzymała, stylowa torba zmieści 
wiele przydat nych drobiazgów. Wyko-
nana z materiałów wysokiej jakości.

ULE_505 Kosz pod siedzisko
Umożliwia przewożenie drobnych 
elementów w wózku. Montowany jest 
do podstawy jezdnej wózka. 

ULE_504 Torba męska
Pojemna torba wykonana w męskim 
stylu zmieści wiele przydat nych drobia-
zgów.

ULE_503 Torba damska
Pojemna torba wykonana z myślą o 
mamach, zmieści wiele przydat nych 
drobiazgów.

ULE_508 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.

ULE_433 Stopka wspomagająca
Dzięki niej pokonywanie przeszkód tere-
nowych jest o wiele prostsze. Ułatwia 
pochylenie wózka, wjazdy na krawęż-
niki, stopnie i inne pionowe elementy 
nawierzchni.

ULE_432 Regulacja kąta pochylenia 
płyty podnóżka
Zestaw adaptacyjny pozwala na pochy-
lenie płyty podnóżka do pożądanego 
kąta.

ULE_437 Zestaw: wydłużenie 
podnóżka z blokadą przednich kół 
skrętnych
Zestaw pozwala na zwiększenie zakresu 
regulacji długości podnóżka.

ULE_440 Widelec z blokadą kół skręt-
nych
Umożliwia zablokowanie kół przednich 
do jazdy na wprost.

ULE_442 Osłony na koła przednie
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

ULE_439 Hamulec ręczny
Hamulec ręczny pozwala nagle i pewnie 
zatrzymać wózek. Ułatwia także manew-
rowanie wózkiem. Hamulec wyposażono 
w czterostopniową blokadę, dzięki temu 
spełnia funkcję hamulca postojowego

ULE_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.


