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RACER EVO BodyMap®  to doskonałe rozwiązanie dla osób z brakiem lub 
ograniczoną stabilizacją ciała. RACER EVO BodyMap® jest wózkiem, który  
umożliwia przewożenie dzieci i dorosłych z ograniczonymi możliwościami 
ruchowymi. Znajduje zastosowanie zarówno w domu użytkownika  
jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych. Stabilna konstrukcja oraz  
podciśnieniowy system poduszek BodyMap® sprawia, że użytkownik 
czuje się w wózku bardzo pewnie i bezpiecznie.
W skład systemu BodyMap® wchodzą:
- poduszka siedziska ze stabilizacją miednicy i z klinem międzyudowym 
BodyMap® A+ – dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu, siedzenie w 
pożądanej, poprawnej pozycji jest jeszcze łatwiejsze, a profilowany klin 
zapobiega krzyżowaniu się nóg.
- poduszka oparcia z boczną stabilizacją tułowia BodyMap® B+ – 
zapewnia dodatkową stabilizację tułowia idealnie dopasowując się do 
kształtu kręgosłupa. Stosowana zarówno do korekcji jaki i zwiększenia 
komfortu. Teraz już nie musisz korzystać z dodatkowych „wypełniaczy” 
i wałków.
- zagłówek BodyMap® D – dzięki niemu głowa zawsze będzie 
odpowiednio podparta. Łatwo dopasowuje się do kształtu głowy,  
a właściwości granulatu wypełniającego poduszkę pozwolą dodatkowo 
zwiększyć stabilizację z każdej strony.
- separator nóg wraz z pasem łydkowym – wspomaga utrzymanie podudzi 
w prawidłowym ustawieniu, co wraz ze stabilizacją stóp zabezpiecza 
dodatkowo przed krzyżowaniem się nóg.
- dwufunkcyjna pompka elektryczna – dzięki niej formowanie poduszek 
jest proste i szybkie. Co najważniejsze możemy dokonywać korekcji 
kształtu poduszki bez konieczności wyciągania użytkownika z wózka.

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z nie-

dowładami 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 dol-
nych,

 • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
 • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub 

urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedo-
władami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokoń-
czynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopa-
trzenie ortopedyczne).

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

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

RACER EVO BodyMap® wózek specjalny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Składany stelaż |  Podnóżek | Siedzisko | Oparcie z regulacją kąta pochylenia | Barierka | Pompka | Ergonomiczny uchwyt do pchania wózka 
(regulowana rączka rozmiar 0 i 1) | 2-punktowe pasy stabilizujące stopy | Kamizelka 4-punktowa  (Chwyć i pociągnij™) | Podciśnieniowa, przeciwod-
leżynowa poduszka: BodyMap® A+ - Poduszka do siedzenia ze stabilizacją miednicy i z klinem międzyudowym; BodyMap® B+ - Poduszka oparcia  
z boczną stabilizacją tułowia; Bodymap® D - Zagłówek | Pompka elektryczna dwufunkcyjna | Koła z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym – tylne 
pompowane, przednie pełne skrętne z blokadą skrętu | Niezależne hamulce kół tylnych | Stabilizator podudzi
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SZCZEGÓLNE ZALETY
Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeń-
stwo użytkownika.

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

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

Wyjątkową zaleta wózka RACER 
EVO BodyMap® jest idealne połą-
czenie konstrukcji wózka oraz pod-
ciśnieniowego systemu BodyMap®.

Do wyposażenia standardowego 
wózka dodawana jest elektryczna 
dwufunkcyjna pompka, która 
znacznie ułatwi i przyśpieszy regu-
lację poduszek.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty sposób montażu.

Stabilizator podudzi z pasem łyd-
kowym doskonale stabilizuje nogi 
użytkownika oraz chroni je przed 
możliwym urazem.

RACER EVO BodyMap® istotnie wpływa na uzyskanie i utrzymanie prawidłowej 
pozycji w wózku, zapewniając jednocześnie pełną stabilizację ciała. Ułatwia to 
korekcję wad postawy oraz w znaczącym zakresie zapobiega ich pogłębianiu się. 

Do każdej z poduszek można dobrać dodatkowe akcesoria jak np. pokrowiec baweł-
niany, pokrowiec VisMemo™ lub podkładkę dystansową. Poduszki mają kształt i wiel-
kość dopasowaną do rozmiaru wózka. Istnieje możliwość zmiany wielkości i kształtu 
wyrobów BodyMap® na indywidualne zamówienie. Możliwości są praktycznie 
nieograniczone

Więcej o systemie BodyMap® znajdziesz na www.bodymapsystem.pl

RACER EVO BodyMap® wózek specjalny

System BodyMap®

Wózek został zaprojektowany z myślą o pełnej stabilizacji 
użytkownika z wykorzystaniem podciśnieniowego systemu 
BodyMap®
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RACER EVO BodyMap® 
akcesoria

Bezpieczeństwo

RCB/REB_003 Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed ude-
rzeniem się o stolik. Wskazana u osób 
z zaburzeniem koordynacji ruchowej 
kończyn.

RCB/REB_001 Światła LED
Białe światło z przodu i czerwone z tyłu 
wózka sprawią, że wózek będzie bar-
dziej widoczny w trakcie spacerów, co 
zwiększa poziom bezpieczeństwa.

RCB/REB_004 
Niskie osłony boczne głowy
Stanowią dodatkowe zabezpieczenie 
głowy przed przypadkowym kontaktem 
z ramą wózka. Mon towane są w okolicy 
uchwytu do prowadzenia wózka.

RCB/REB_005 Wysokie osłony boczne 
głowy (rozm.1, 2)
Stanowią dodatkowe zabezpieczenie 
głowy przed przypadkowym kontaktem 
z ramą wózka. Mon towane są w okolicy 
uchwytu do prowadzenia wózka.

RCB/REB_002 
Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz 
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi 
codzienną pielęgnację chorego.

RCB/REB_006 Panele boczne
Dodatkowe panele z siatki, mocowane 
do konstrukcji wózka. Zapewniają 
jeszcze lepszą osłonę przed czynnikami 
atmosferycznymi takimi jak wiatr, deszcz 
itp.

Stabilizacja

RCB/REB_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.

RCB/REB_107 Pas biodrowy 
Pas biodrowy z funkcją szybkiego dopa-
sowania do ciała za pomocą systemu 
Chwyć i pociągnij™.

RCB/REB_126 Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zasto-
sowanie w wielu naszych produktach. 
Zabezpiecza przed wypadnięciem. 
Anatomiczny kształt i zapięcie velcro 
pozwala na komfortowe dopasowanie 
do ciała.

RCB/REB_161 Sandałki stabilizujące 
stopę i staw skokowy
Zabezpieczają oraz stabilizują staw 
skokowy. Rekomendowane dla osób ze 
wzmożonym napięciem mięśni.

RCB/REB_162 Dynamiczne stabiliza-
tory kostek FlexPoint®

Dynamiczne stabilizatory kostek 
FlexPoint® to doskonała pomoc  
w poprawnej stabilizacji stóp użytkow-
nika w wykorzystywanym przez niego 
sprzęcie.
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RCB/REB_404 Daszek z pokrowcem
Zapew nia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opada mi atmosferycz-
nymi. 

RCB/REB_405 Daszek
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycznymi.

RCB/REB_402 Parasolka
Mocowana do ramy wózka doskonale 
chroni przed słońcem.

Komfort

RCB/REB_403 Stolik
Wykonany z tworzywa sztucznego. 
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

RACER EVO BodyMap® 
akcesoria

Stablizacja BodyMap®

RCB/REB_306/318/322 
Pokrowiec bawełniany do BodyMap®

Materiał jest obojętny dla skóry, prze-
puszcza powietrze, doskonale wchłania 
pot, ogranicza ryzyko powstawania od-
leżyn i otarć naskórka.

RCB/REB_308/320 
Dystansowa podkładka do BodyMap®

Napowietrzająco-masująca podkładka 
zwiększa profilaktyczne działanie 
przeciwodleżynowe u osób korzy-
stających z wyrobów BodyMap®. 

RCB/REB_307/319/323 
Pokrowiec VISmemo™ do BodyMap®

Pokrowiec wykonany jest z pianki ter-
moaktywnej VISmemo™. Pozwala na 
dłuższe i bardziej komfortowe użytko-
wanie poduszki.

RCB/REB_342//345/346 
Pokrowiec elastyczny do BodyMap®

Pokrowiec na poduszki BodyMap® zo-
stał wykonany z miękkiej, „oddychającej” 
dzianiny elastycznej.

RCB/REB_349/352/353 
Pokrowiec 3D Mesh™ do BodyMap®

Pokrowiec 3D Mesh™ to wysoki komfort 
użytkowania, zapewniający bezpieczeń-
stwo dla skóry. Wykonany jest z ela-
stycznego materiału. Charakteryzuje się 
wysoką wytrzymałością i jest odporny na 
rozciąganie.

RCB/REB_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do 
ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki  
z napojem jest łatwy i szybki.

RCB/REB_408 
Osłona przeciwdeszczowa
Stanowi doskonałe zabezpieczenie użyt-
kownika oraz wózka przed opadami 
deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się 
także jako osłona przed wiatrem.

RCB/REB_414 Stolik z Plexiglas®

Wykonany z przezroczystego tworzywa. 
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

RCB/REB_409 Moskitiera
Osłona z delikatnego materiału, łatwa 
w montażu. Stanowi świetną ochronę 
przed insektami i owadami, szczególnie 
w okresie letnim.
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RCB/REB_507 
Pokrowiec na butlę tlenową
Mocowany jest za pomocą pasów  
o regulowanej długości. Wykonywany 
jest na wymiar, tak aby idealnie pasował 
do butli tlenowej.

RCB/REB_505 Kosz pod siedzisko 
(tylko RACER EVO™)
Umożliwia przewożenie drobnych 
elementów w wózku. Montowany jest 
do podstawy jezdnej wózka. 

RCB/REB_508 Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę 
wózka. Organizer posiada dwa przy-
datne otwory na kubek z kawą bądź 
butelkę wody.

RCB/REB_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.

RACER EVO BodyMap® 
akcesoria

Przechowywanie

RCB/REB_501 Torba
Stylowa i pojemna torba zmieści wiele 
przydatnych drobiazgów.

RCB/REB_504 Torba męska
Pojemna torba wykonana w męskim 
stylu zmieści wiele przydat nych drobia-
zgów.

RCB/REB_503 Torba damska
Pojemna torba wykonana z myślą  
o mamach, zmieści wiele przydat nych 
drobiazgów.

RCB/REB_420 
Daszek z osłonami bocznymi
Zapewnia osłonę zarówno przed 
słońcem jak i opadami atmosferycznymi. 
Posiada osłony boczne jeszcze lepiej 
chroniące przed wiatrem.

RCB/REB_442 Osłony na koła przednie
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

RCB/REB_415 Osłony na koła tylne (2 
szt.) (duże koła)
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

Rozbudowa

RCB/REB_612 
Buggypod Pearl Adapter
Adapter umożliwiający montaż nakładki 
Buggypod PERLE na podstawie Buggy-
Board MAXI.

RCB/REB_611 
Buggypod Perle siedzisko
Wielokrotnie nagradzany Buggypod 
PERLE jest doskonale zaprojekto-
wanym siedziskiem, które pasuje 
do dostawek BuggyBoard MAXI. 

RCB/REB_448 Stolik z granulatem


