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wózek specjalny

AURORA® to nowoczesny wózek specjalny łączący w sobie konstrukcję 
nowej generacji z nowoczesnym wyglądem. Zaprojektowany dla najmłod-
szych użytkowników z dysfunkcjami narządów ruchu. Posiada najważniejsze 
cechy wózka terapeutycznego, jednocześnie w ogóle go nie przypominając. 
Dzięki zastosowaniu w nim sprawdzonych rozwiązań technicznych jest bez-
pieczny, stabilny i zarazem bardzo komfortowy.
Największą zaletą AURORA® jest wygodne wielofunkcyjne siedzisko z 
opcją przekładania przód-tył. Dzięki temu dziecko ma możliwość siedzenia 
przodem do kierunku jazdy obserwując otoczenie lub tyłem utrzymując kon-
takt wzrokowy z opiekunem. Funkcja kubełkowa pozwala na płynną regulację 
kąta pochylenia całego siedziska.
Regulowane poduszki oraz peloty zapewniają doskonałą stabilizację boczną. 
Dodatkowo istnieje możliwości zmiany wysokości zagłówka, kąta pochylenia 
oparcia oraz podnóżka.
Wózek AURORA® został wyposażony w amortyzowany system  zawieszenia z 
możliwością jego regulacji. Do wyboru są dwa tryby: City do jazdy po płaskiej, 
równej drodze i Comfort do jazdy po trudnym, nierównym terenie.
Przednie skrętne koła z możliwością ich blokady dodatkowo ułatwiają manew-
rowanie wózkiem w ciasnych pomieszczeniach.
Standardowo wózek wyposażony jest w praktyczne dodatki: regulowany 
daszek, pokrowiec na nogi, pojemny kosz pod siedziskiem i pakowną torbę 
na niezbędne akcesoria. Odpowiednie bez-pieczeństwo zapewnia barierka, 
pasy 5-punktowe z osłoną, która wyposażona jest w elementy antypośli-
zgowe zapobiegające zsuwaniu się oraz liczne elementy odblaskowe. 
Dostępny w 1 uniwersalnym rozmiarze. Możliwości regulacji pozwalają na 
dopasowanie go do indywidualnych potrzeb mniejszych lub większych dzieci.

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

z niedowładami kończyn, 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 
(dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),

 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dol-
nych,

 • Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
 • Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszko-

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

lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego  
z niedowładami i porażeniami.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Składany daszek | Regulowany zagłówek | Regulowane peloty boczne | Regulowana rączka do pchania wózka | Torba |  Składana rama | Funkcja 
kubełkowa | 5-punktowe pasy bezpieczeństwa z osłoną | Regulowany klin międzyudowy | Poduszki zawężające siedzisko | Przekładane siedzisko  
z regulowanym oparciem z funkcją leżenia | Barierka | Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami (hard/soft) | Kosz pod siedzisko | Regulowany 
podnóżek z paskami stabilizującymi stopy | Koła tylne  pełne z hamulcem centralnym | Koła przednie pełne skrętne z blokadą kierunku jazdy | Pokro-
wiec na nogi | Folia przeciwdeszczowa 

Aurora®

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

KOLORYSTYKA

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia  
siedziska. 

Przekładane siedzisko
Siedzisko możemy łatwo przestawić tak, aby dziecko było 
zwrócone twarzą do opiekuna lub do kierunku jazdy  
w zależności od potrzeb.

Gwarancja 24 miesiące
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia  
siedziska. Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.
Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie 
wpływa na jego wagę.

Funkcję kubełkową wózka możemy 
z łatwością uzyskać dzięki odpo-
wiedniej regulacji stelaża

2 położenia regulacji amortyza-
torów: Soft i Hard

Możliwość ustawienia siedziska 
przodem lub tyłem do kierunku 
jazdy

Oparcje z regulacją kąta pochylenia

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:

Uwaga! Czas realizacji zamówienia w wybranych wersjach kolorystycznych (DARK DENIM/AQUA/FLAMING) może ulec wydłużeniu.

szczególne zalety
Aurora®
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Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 110

A szerokość siedziska [cm] 27

A1 szerokość siedziska(z poduszkami) [cm] 18

L głębokość siedziska [cm] 30

C wysokość zagłówka [cm] 43 - 51

E szerokość oparcia [cm] 28

E1 szerokość oparcia(z poduszkami) [cm] 20

F długość podnóżków [cm] 23, 26, 28

wysokość oparcia [cm] 55

L1 głębokość siedziska do klina [cm] 11 - 22

długość stopki [cm] 18,5

X kąt pochylenia oparcia [°] 110 -180

Y kąt pochylenia siedziska [°] 0 - 30

Z kąt pochylenia podnóżków [°] 90 – 180

max. waga użytkownika [kg] 40

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

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1

Szerokość [cm] 67

Długość [cm] 118

Wysokość [cm] 96

Szerokość po złożeniu [cm] 62

Długość po złożeniu [cm] 95

Wysokość po złożeniu [cm] 47

Waga [kg] 19
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

tabele rozmiarowe
Aurora®
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Stabilizacja

Bezpieczeństwo

ARO_001 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.

ARO_160 Zagłówek Octagon™ 
Wyposażony w wewnętrzne aluminiowe 
„żebro” obudowane miękką pianką. 
Efektywniej stabilizuje głowę poprzez 
większą precyzję dopasowania kształtu.

ARO_162 Dynamiczne stabilizatory 
kostek FlexPoint®

Dynamiczne stabilizatory kostek 
FlexPoint® to doskonała pomoc  
w poprawnej stabilizacji stóp użytkow-
nika w wykorzystywanym przez niego 
sprzęcie.

ARO_161 Sandałki stabilizujące stopy 
i stawy skokowe
Zabezpieczają oraz stabilizują staw 
skokowy. Wykonane z elastycznego 
materiału, rekomendowane dla osób ze 
wzmożonym napięciem mięśni.

ARO_101 Pasy odwodzące uda
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwie-
dzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu 
się użytkownika.

ARO_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
za pomocą systemu Chwyć i pociągni™.

ARO_130 Kamizelka pełna 4-punk-
towa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. 
Posiada duży zakres regulacji, co ułatwia 
jej dopasowanie.

akcesoria
Aurora®



Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

AKCES-MED Sp. z o.o.    Jasionka 955B    36-002 Jasionka   |     produkcja@akces-med.com    tel. +48 (17) 864 04 70    akces-med.com

Wersja 8/02/2021

Komfort

ARO_415 Osłona na koła tylne
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

ARO_403 Stolik
Umożliwia zabawę i wspo-
maga terapię. Idealny do pracy 
i spożywania posiłków.

ARO_429 Miękka osłona na podnóżek
Komfortowa nakładka, chroniąca stopy 
przed bezpośrednim kontaktem z płytą 
podnóżka.

ARO_442 Osłony na koła przednie
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. 
Chronią przed przenoszeniem zabru-
dzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

ARO_448 Stolik samopoziomujący
Wielofunkcyjny i przenośny stolik. Dzięki 
specjalnemu workowi z granulatem 
można go stabilnie położyć na kolanach 
lub na innej nierównej powierzchni.

ARO_447 Mufki zimowe
Wygodne i ciepłe mufki osłonią Twoje 
dłonie podczas spacerów.

Przechowywanie

ARO_509 Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę 
wózka. Organizer posiada dwa przy-
datne otwory na kubek z kawą bądź 
butelkę wody.

akcesoria
Aurora®


