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Pionizator GENIUS® został stworzony z myślą o tych najbardziej 
wymagających. Jego niezwykle przemyślana konstrukcja daje nieograniczoną 
możliwość regulacji niezależnych od siebie elementów w każdej płaszczyźnie, 
zapewniając przy tym indywidualne dopasowanie pod każdego użytkownika.

Dbałość o każdy, nawet najmniejszy szczegół i wysoka jakość użytych 
materiałów to wygoda i bezpieczeństwo podczas stabilizacji. Rehabilitacja 
osób z dysfunkcjami w obrębie kręgosłupa, miednicy czy stawów kolanowych 
i skokowych wcale nie musi być trudna – dzięki pionizatorowi GENIUS®  jest 
znacznie skuteczniejsza, a jej efekty są długotrwałe.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
Stelaż | Podest z kołami jezdnymi z hamulcami | Stopki z funkcją odwiedzenia i przywiedzenia i rotacji stóp, z 5-punktowymi paskami mocującymi stopy  
| Stabilizator kolan z niezależnymi pelotami | Obejma biodrowa z funkcją rotacji miednicy | Obejma piersiowa z funkcją rotacji klatki piersiowej | Stolik

 • Choroby zwyrodnieniowe i autodestrukcyjne stawów,
 • Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii  

z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończyno-
wymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – 
SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
 • Choroby mięśni (dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe),
 • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
 • 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).

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

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeń-
stwo użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty sposób montażu.

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

KOLORYSTYKA

Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Duży, regulowany stolik zapewnia 
przestrzeń do pracy oraz zabawy, 
a dodatkowo można go całkowicie 
złożyć lub zdemontować.

Stopki z paskami stabilizującymi 
stopy, z funkcją odwiedzenia i 
przywiedzenia.

Peloty kolanowe o ergonomicznym 
kształcie zapewniają komfort oraz 
odpowiednią stabilizacje podczas 
użytkowania

Obejma biodrowa oraz piersiowa 
posiada bardzo szeroki zakres re-
gulacji w każdej płaszczyźnie. Dzięki 
temu użytkownik może dostosować 
wyrób do indywidualnych potrzeb.
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Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 75 - 100 95 - 125 120 - 150

A/A1 szerokość obejmy piersiowej/biodrowej [cm] 10 - 24 12 - 24 20 - 33

B/B1 obwód obejmy piersiowej/biodrowej [cm] 43 - 67 50 - 77 66 - 100

C wysokość obejmy piersiowej** [cm] 55 - 67 72 - 89 83 - 107

C1 wysokość obejmy biodrowej** [cm] 45 - 55 56 - 69 67 - 87

C2 wysokość stolika [cm] 54 - 70 64 - 90 73 - 100

G rozstaw pelot kolanowych [cm] 6 - 25 6 - 30 6 - 35

G1 wysokość pelot kolanowych [cm] 25 - 35 23 - 43 37 - 53

K długość stopki [cm] 17 20 23

max. waga użytkownika [kg] 35 45 55

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

Wymiary i waga sprzętu Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 56 60 66

Długość [cm] 72 80 88

Wysokość [cm] 66 83 95

Waga [kg] 20 24 27

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

Genius®

tabele rozmiarowe


