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JORDI™ jest krzesełkiem szkolno-terapeutycznym, które doskonale 
sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych 
aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, 
przedszkolu, szkole czy też w grupie rówieśników, JORDI™ będzie 
niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie 
ruchowym jak i w integracji społecznej.

Solidna konstrukcja oraz regulacja funkcji kubełkowej to zalety fotelika, 
które szczególnie docenią terapeuci. Dodatkowo fotelik posiada regulację 
wysokości oraz szerokości i głębokości siedziska. JORDI™ już w opcji 
standardowej staje się idealnym narzędziem w procesie rehabilitacji,  
a bogata lista akcesoriów pozwala na pełne dopasowanie produktu  
do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dodatkowym atutem jest tapicerka medyczna, łatwa w czyszczeniu 
i dezynfekcji. Dla bardziej wymagających przygotowaliśmy tapicerkę 
medyczną EXTREME-MED™, która posiada atesty niepalności CRIB7, 
jest antybakteryjna i antygrzybiczna. Tapicerka ta występuje w trzech, 
popularnych kolorach dziecięcych, wybieranych najczęściej przez 
rodziców dla swoich pociech.

Fotelik wykonany jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów. 
Dostępny w 4 rozmiarach.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

fotelik rehabilitacyjnyJORDI™

 • 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 dol-

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

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

zach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowła-
dami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończyno-
wymi.

Siedzisko z regulacją głębokości | Oparcie z regulacją kąta pochylenia | Pas biodrowy |Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia | 
Stelaż z regulacją wysokości

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

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika

Materiały ekologiczne
Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi  
i środowisku materiałów

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

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

Chwyć i pociągnij™
Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pa-
sach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpie-
czenie dziecka w urządzeniu.

I

TAPICERKA

Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.

*Kolory opcjonalne dostępne są na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania do 30 dni.

fotelik rehabilitacyjnyJORDI™

MED Blue
*Opcjonalny

MED Skin
*Opcjonalny

MED Sea
*Standardowy

TAPICERKA MEDYCZNA MEDICUS™

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia sie-
dziska.

Fotelik w standardzie wyposażony 
jest w siedzisko z regulacją głębo-
kości oraz oparcie z możliwością 
zmiany kąta pochylenia.

Tapicerka medyczna zastosowana 
w foteliku jest paroprzepuszczalna, 
wodoszczelna oraz łatwa w dezyn-
fekcji.

Dzięki odpowiedniej regulacji wy-
sokości nóżek z łatwością możemy 
uzyskać funkcję kubełkową fotelika.
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tabele rozmiaroweJORDI™

Symbol Opis Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 90 – 110 100 – 120 110 – 150 150 – 180

A szerokość siedziska [cm] 25 30 37 45

E szerokość oparcia (z pelotami) [cm] 12 – 22 15 – 26 22 – 33 30 – 42

L głębokość siedziska [cm] 23 – 29 26 – 34 30 – 40 35 – 45

C1 wysokość oparcia [cm] 33 39 46 55

C wysokość zagłówka (opcja) [cm] 43 – 59 50 – 66 58 – 74 67 – 83

F wysokość siedziska od podłoża [cm] 26 – 30 31 – 39 37 – 49 42 – 56

Z kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 135 90 – 135 90 – 135 90 – 135

max. waga użytkownika [kg] 50 65 80 120

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 Rozmiar 4

Szerokość [cm] 37 42 52 64

Długość [cm] 48 54 60 68

Wysokość [cm] 56 68 80 92

Waga [kg] 6,5 8 10 12
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.



Jordi Home™
wózek specjalny
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Wózek specjalny JORDI HOME™ doskonale sprawdza się podczas 
terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka  
czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też w grupie 
rówieśników, JORDI HOME™ będzie niezastąpioną pomocą w procesie 
rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.
Solidna konstrukcja oraz regulacja funkcji kubełkowej to niewątpliwe 
zalety wózka, które szczególnie docenią terapeuci. Wózek posiada 
regulację wysokości oraz szerokości i głębokości siedziska. Poprawne 
i niezwykle wygodne podparcie głowy gwarantuje regulowany zagłówek 
HexagonPro™. Kamizelka 4-punktowa zwiększa komfort i bezpieczeństwo 
użytkownika. Wózek JORDI HOME™ już w opcji standardowej staje się 
idealnym narzędziem w procesie rehabilitacji, a bogata lista akcesoriów 
pozwala na pełne dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. Wózek posiada 4 skrętne kółka wyposażone w hamulce. 
Dzięki nim wózek porusza się bezgłośnie i jest niezwykle zwrotny. Stopy 
użytkownika podparte są na regulowanym podnóżku.
Dodatkowym atutem jest tapicerka medyczna, łatwa w czyszczeniu 
i dezynfekcji. Dla bardziej wymagających przygotowaliśmy tapicerkę 
medyczną EXTREME-MED™, która posiada atesty niepalności CRIB7, 
jest antybakteryjna i antygrzybiczna. Tapicerka ta występuje w trzech, 
popularnych kolorach dziecięcych, wybieranych najczęściej przez 
rodziców dla swoich pociech.
JORDI HOME™ wykonany jest z bezpiecznych dla użytkownika 
materiałów. Dostępny w 4 rozmiarach.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

wózek specjalnyJORDI HOME™

 • 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 dol-

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

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

zach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowła-
dami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończyno-
wymi.

Siedzisko z regulacją głębokości | Oparcie z regulacją kąta pochylenia | Stelaż z regulacją wysokości | Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta 
pochylenia | Kamizelka 4-punktowa | Podnóżek | Zagłówek HexagonPro™ | Rączki do prowadzenia | Koła tango z hamulcem stop (75mm)

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

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika

Materiały ekologiczne
Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi  
i środowisku materiałów

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

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

Chwyć i pociągnij™
Specjalny system montowany w naszych kamizelkach  
i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabez-
pieczenie dziecka w urządzeniu.

I

TAPICERKA

Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.

*Kolory opcjonalne dostępne są na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania do 30 dni.

wózek specjalnyJORDI HOME™

MED Blue
*Opcjonalny

MED Skin
*Opcjonalny

MED Sea
*Standardowy

TAPICERKA MEDYCZNA MEDICUS™

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia sie-
dziska.

Wózek w standardzie wyposażony 
jest w siedzisko z regulacją głębo-
kości oraz oparcie z możliwością 
zmiany kąta pochylenia.

Tapicerka medyczna zastosowana 
w wózku jest paroprzepuszczalna, 
wodoszczelna oraz łatwa w dezyn-
fekcji.

Dzięki odpowiedniej regulacji wy-
sokości nóżek z łatwością możemy 
uzyskać funkcję kubełkową fotelika.
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tabele rozmiaroweJORDI HOME™

Symbol Opis Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 90 – 110 100 – 120 110 – 150 150 – 180

A szerokość siedziska [cm] 25 30 37 45

L głębokość siedziska [cm] 23 – 29 26 – 34 30 – 40 35 – 45

C wysokość oparcia [cm] 33 39 46 55

C1 wysokość zagłówka [cm] 37 – 53 43 – 59 50 – 66 59 – 75

F wysokość siedziska od podłoża [cm] 32 – 36 39 – 47 54 – 57 50 – 64

F1 odległość podnóżka od siedziska [cm] 10 – 27 10 – 36 10 -46 10 – 53

Z kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 135 90 – 135 90 – 135 90 – 135

max. waga użytkownika [kg] 50 65 80 120

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 Rozmiar 4

Szerokość [cm] 37 42 52 64

Długość [cm] 77 84 100 115

Wysokość [cm] 79 94 109 124

Waga [kg] 9,5 11,5 13,5 16
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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JRI/JRH_154 Separator kolan
Regulowany i łatwy do wymontowania. 
Zapobiega krzyżowaniu się nóg.

Stabilizacja

JRI/JRH_135 Peloty biodrowe
Wykonane z pianki obszytej materiałem 
medycznym, zapewniają lepszą stabili-
zację boczną użytkownika.

JRI/JRH_128 
Regulowany klin międzyudowy
Profilowany klin zapewnia poprawną 
pozycję siedzącą. Klin można regulować 
oraz zdemontować.

JRI_130 Kamizelka 4-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. 
Posiada duży zakres regulacji, co ułatwia 
jej dopasowanie.

akcesoriaJORDI / JORDI HOME™

JRI/JRH_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.

JRI/JRH_125 
Kamizelka pełna 6-punktowa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
duży zakres regulacji. Dodatkowo po-
siada funkcję szybkiego dopasowania 
do ciała użytkownika za pomocą sys-
temu Chwyć i pociągnij™.

JRI/JRH_147 
5-punktowe paski stabilizujące stopy
Ergonomiczne zaprojektowane krzy-
żowe paski stóp doskonale zabezpie-
czają stopę oraz piętę. Zapinane na 
rzepy.

Bezpieczeństwo

JRI/JRH_015/016/020 
Koło Tango z hamulcem stop
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozo-
stawia śladów, nie ulega korozji.

JRI/JRH_018/023 
Koło Tango z blokadą kierunku jazdy 
Bezszelestne, bezobsługowe koło Tango 
nie pozostawia śladów, nie ulega korozji. 
Blokada pozwala ustawić kierunek poru-
szania się pionizatora.

JRI/JRH_155 Peloty piersiowe
Zapewniają dodatkową stabilizację 
boczną tułowia. Regulacja wysokości  
i szerokości pozwala na podparcie tu-
łowia na odpowiednim poziomie.

JRI/JRH_156 
2-punktowe paski stabilizujące stopy
Regulowane paski zapinane na rzepy, 
doskonale stabilizują stopy. Wykonane  
z trwałego i komfortowego materiału.

JRI_104 Zagłówek HexagonPro™
Zagłówek regulowany w trzech płasz-
czyznach. Dzięki specjalnej konstrukcji, 
można go precyzyjnie dopasować do 
potrzeb użytkownika.

JRI/JRH_102 Pas podtrzymujący 
głowę
Mocowany do zagłówka za pomocą 
taśm velcro. Stosowany u osób z ogra-
niczoną kontrolą głowy, aby zapobiegać 
jej opadaniu.

JRH_107 Pas biodrowy 
Pas biodrowy z funkcją szybkiego dopa-
sowania do ciała za pomocą systemu 
Chwyć i pociągnij™.

JRI/JRH_002 Pas do przenoszenia 
chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz 
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi 
codzienną pielęgnację chorego.
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JRI_619 Podnóżek
Poprawia komfort użytkowania, za-
pewnia dodatkowe podparcie dla stóp. 
Składany, regulowany na wysokość. 
Specjalne otwory pozwalają na montaż 
pasków stabilizujących stopy.

Rozbudowa

JRI/JRH_436 Stolik Joy™
Joy™ to solidny, szeroki stolik z regulacją 
wysokości blatu. Występuje w czterech 
wariantach.

JRI_431 Rączki do prowadzenia
Pomagają w manewrowaniu fotelikiem. 
Zalecane z kołami jezdnymi.

JRI/JRH_435 
Poduszka profilowane oparcie
Poduszka oparcia o wyprofilowanym 
kształcie, która znacząco wpływa na 
komfort podczas użytkowania fotelika.

Komfort

JRI/JRH_419 
Poduszka profilowane uda
Poduszka siedziska z anatomicznymi 
wycięciami na uda. Dzięki temu użyt-
kownik odczuwa większy komfort 
podczas korzystania z fotelika.

JRI/JRH_403 Stolik
Wykonany z tworzywa sztucznego. 
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

JRI_423 Koła jezdne skrętne (75mm)
Ułatwiają przemieszczanie fotelika. 
Polecane w połączeniu z rączkami 
prowadzącymi. Koła wyposażone są  
w hamulce stop.

JRI/JRH_429 
Miękka osłona na podnóżek
Komfortowa nakładka, chroniąca stopy 
przed bezpośrednim kontaktem z płytą 
podnóżka.

akcesoriaJORDI / JORDI HOME™

JRH_162 Dynamiczne stabilizatory 
kostek FlexPoint®

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

JRI/JRH_161 Sandałki stabilizujące 
stopę i staw skokowy
Zabezpieczają oraz stabilizują staw 
skokowy. Rekomendowane dla osób ze 
wzmożonym napięciem mięśni.

JRI/JRH_443 Stolik Kidoo™
Funkcjonalny i praktyczny stolik Kidoo™ 
doskonale sprawdza się podczas terapii, 
nauki, zabawy czy też w trakcie wykony-
wania codziennych czynności.

JRI/JRH_448 Stolik samopoziomujący
Wielofunkcyjny i przenośny stolik. Dzięki 
specjalnemu workowi z granulatem 
można go stabilnie położyć na kolanach 
lub na innej nierównej powierzchni.


