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Fotelik rehabilitacyjny SŁONIK BodyMap®™ służy do wstępnej 
pionizacji dzieci w pozycji siedzącej. Prosty w budowie i obsłudze, a 
zarazem bardzo funkcjonalny. Bezpiecznie mogą go używać zarówno 
dzieci z podwyższonym napięciem mięśniowym, oraz bardzo wiotkie o 
zmniejszonym napięciu mięśniowym. Zastosowanie systemu BodyMap® 
pomaga korygować wady postawy. Fotelik SŁONIK BodyMap® ™ jest 
bardzo przydatny w wielu schorzeniach ortopedycznych. Kamizelka 
bezpieczeństwa wyposażona została w innowacyjne system typu Chwyć 
i pociągnij©. Umożliwia on błyskawiczne i dokładne zabezpieczenie 
dziecka. Rozmiar 3 fotelika wyposażono w składany podnóżek, który jest 
bardzo pomocny podczas sadzania pacjenta w foteliku.

W trosce o ludzi i środowisko produkt został wykonany z ekologicznych, 
bezpiecznych materiałów.

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® DZ – dzięki niemu głowa zawsze będzie 
odpowiednio i stabilnie podparta. Łatwo dopasowuje się do kształtu 
głowy, a dzięki właściwościom granulatu wypełniającego poduszkę 
można dodatkowo zwiększyć stabilizację z każdej ze stron.

• 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. Wystarczy wtłoczyć nieco powietrza do wnętrza poduszki, 
aby ponownie móc zmienić jej kształt.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Podnóżek z pasami stabilizującymi stopy | Stabilizator podudzi | Poduszka siedziska BodyMap® 
A+ | Poduszka oparcia BodyMap® B+ | Oparcie pleców  | Zagłówek Hexagon Pro™ BodyMap® DZ | Kamizelka 4-punktowa (Chwyć i pociągnij©)

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

władami 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, uszko-

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

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

fotelik rehabilitacyjny

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

SŁONIK BodyMap®™
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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.

System BodyMap®

Wózek został zaprojektowany z myślą o pełnej stabilizacji 
pacjenta z wykorzystaniem podciśnieniowego systemu Bo-
dyMap®

Wyjątkową zaletą fotelika SŁONIK 
BodyMap® ™ jest idealne połą-
czenie konstrukcji wyrobu oraz 
podciśnieniowego systemu Bo-
dyMap®

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.

AKSESORIA

fotelik rehabilitacyjnySŁONIK BodyMap®™

Bezpieczeństwo

SLB_003 Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed uderze-
niem się o stolik. Wskazana u osób z 
zaburzeniem koordynacji ruchowej 
kończyn.

SLB_002 Pas do przenoszenia chorych 
AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz 
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi 
codzienną pielęgnację chorego.

SLB_015/016/020 Koło Tango (Z)
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozo-
stawia śladów, nie ulega korozji.

SLB_023 Koło Tango z blokadą kie-
runku jazdy (75mm)
Bezszelestne, bezobsługowe koło Tango 
nie pozostawia śladów, nie ulega korozji. 
Blokada pozwala ustawić kierunek poru-
szania się pionizatora.

Stabilizacja

SLB_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.
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aksesoriaSŁONIK BodyMap®™

SLB_306/314/330/ 
Pokrowiec bawełniany do BodyMap®

Pokrowce zostały wykonane z miękkiej, 
przyjemnej w dotyku bawełny w 5 mod-
nych kolorach.

SLB_308/320 Dystansowa podkładka 
do BodyMap®

Napowietrzająco-masująca podkładka 
dystansowa zwiększa profilaktyczne 
działanie przeciwodleżynowe u osób 
korzystających z poduszek BodyMap®.

SLB_307/319/331 Pokrowiec 
VISmemo™ do BodyMap®

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

SLB_342/345/347/ 
Pokrowiec elastyczny do BodyMap®

Pokrowce zostały wykonane z miękkiej, 
przyjemnej w dotyku bawełny w 5 mod-
nych kolorach.

SLB_349/352/354 
Pokrowiec 3D Mesh do BodyMap®

Pokrowiec BodyMap® wykonany jest z 
elastycznego, przyjemnego w dotyku 
materiału. Charakteryzuje się wysoką 
wytrzymałością i jest odporny na roz-
ciąganie.

Stabilizacja BodyMap®

Komfort

SLB_403 Stolik
Wykonany z drewna. Umożliwia zabawę 
i wspomaga terapię. Idealny do pracy i 
spożywania posiłków.

SLB_401 Stolik do terapii manualnej
Pozwala na ćwiczenia czynne wspoma-
gane kończyn górnych ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcji dłoni.

SLB_407 Stolik do komunikacji poza-
werbalnej
Jest bardzo ważnym elementem rehabi-
litacji u osób z dysfunkcja mowy. Komu-
nikacja pozawerbalna ułatwia wykony-
wanie codziennych czynności. Zestaw 
zawiera 38 kart z kolorowymi symbo-
lami, które można w dowolnej konfigu-
racji umieścić w 24 miejscach w stoliku. 
Pokryty przezroczystą płytą z Plexiglas®. 
Do zestawu dołączone są puste karty 
do indywidualnego wykorzystania, aby 
można było stworzyć własne symbole 
pomocne w komunikacji.

Przechowywanie

SLB_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.


