
WKŁADKA ZWĘŻAJĄCO-SPŁYCAJĄCA

PASY PIĘCIOPUNKTOWE
REGULOWANE PELOTY

AMORTYZOWANE KOŁA 
Z BLOKADĄ KIERUNKU JAZDY

ODKRĘCANY I REGULOWANY 
PODNÓŻEK

szerokość siedziska:  24*/32 cm  
głębokość siedziska:  22*/26 cm
wysokość oparcia: 52 cm
regulacja podnóżka: 14,5 - 32 cm

waga wózka: 19 kg
długość wózka: 112,5 cm
wysokość wózka: 134 cm
szerokość: 60 cm * z wkładkami zwężającymi / spłycającymi

wzrost dziecka: 80 - 110 cm
waga maksymalna: 30 kg

DANE TECHNICZNE WÓZKA GOTOWEGO DO JAZDY PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

i wiele innych...

POLSKI PRODUCENT RODZINY WÓZKÓW SPECJALNYCH

CERTYFIKAT
ZGODNOŚCIwww.mywam.eu

KTÓRE                          Z DZIECKIEMROSNĄ

MOUSE jest wózkiem specjalnym, zaprojektowanym dla dzieci nie poruszających się 
samodzielnie i nie umiejących utrzymać prawidłowiej pozycji siedzącej. 

Wózek posiada regulację kątową zarówno siedziska jak i oparcia - tzw. „KOŁYSKĘ”, dzięki 
czemu dziecko można prawidłowo posadzić, z dbałością o optymalny rozkład nacisku.

Dzięki regulowanym pelotom możliwe jest optymalne dopasowanie oparcia do potrzeb 
dziecka i jego prawidłowe zabezpieczenie. Duże koła żelowe z amortyzacją zarówno z tyłu 
jak i z przodu ułatwiają komfortowe pokonywanie nierówności.

dlaczego MOUSE?

Wkładka umożliwia dostosowanie 
rozmiarów wnętrza siedziska do 
najmniejszych pacjentów, dzięki czemu 
nawet maluszki mogą podróżować w 
swoim wózku wygodnie i komfortowo.

wkładka
zwężająco - spłycająca1 siedzisko montowane

PRZODEM i TYŁEM2 regulacja oparcia
do pozycji leżącej3 składana rama 

i zdejmowane siedzisko4
Konstrukcja wózka umożliwia szybką i 
łatwą zmianę poz ycj i  s iedziska 
względem kierunku jazdy - w zależności 
od preferencji i potrzeb opiekuna. 

Dzięki bogatym możliwościom regulacji   
możemy za pomocą kilku ruchów 
zamienić wózek spacerowy w wygodne i 
bezpiecznie miejsce do drzemki dla 
małego podopiecznego.

Konstrukcja głównych elementów wózka 
pozwala na rozłożenie go na dwie części (ramę 
i siedzisko), dodatkowo niewielkie wymiary 
po złożeniu umożliwiają spakowanie wózka 
do niemal każdego bagażnika.

bogate możliwości WYPOSAŻENIA

STOLIK TERAPEUTYCZNY
FOLIA PRZECIWDESZCZOWA

 I MOSKITIERA
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Wózek Mewa przeznaczony jest dla dzieci, które w wyniku urazu lub innej 
jednostki chorobowej nie są w stanie samodzielnie chodzić lub przyjąć 
prawidłowej pozycji siedzącej.

Dzięki regulowanym pelotom oraz dodatkowym wkładkom możliwe jest 
optymalne dopasowanie siedziska do potrzeb dziecka i jego prawidłowe 
zabezpieczenie. Dodatkowo duże koła żelowe z amortyzacją oraz stopka 
przechyłowa znacznie ułatwiają  pokonywanie drobnych przeszkód.

Wózek posiada regulację kątową zarówno siedziska jak i oparcia tzw. „KOLYSKĘ“ 
dzięki czemu można wygodnie i bezpiecznie usadowić dziecko w siedzisku. 

ka�dego dnia

dlaczego MEWA?

Zestaw czterech elastycznych wkładek 
pozwala na szybkie i łatwe dostosowanie 
wewnętrznych parametrów wózka dla 
dzieci drobniejszej budowy. W połączeniu z 
regulowanymi, sztywnymi PELOTAMI 
tworzą niezastąpiony zestaw dający 
ogromne możliwości dopasowania.

zestaw PELOT i WKŁADEK
ZWĘŻAJĄCO-SPŁYCAJĄCYCH1 składana rama 

i zdejmowane siedzisko2 siedzisko montowane
PRZODEM i TYŁEM3 funkcja „KOŁYSKI”

ergonomiczne rozwiązanie4
Konstrukcja głównych elementów wózka 
pozwala na rozłożenie go na dwie części 
(ramę i siedzisko), dodatkowo niewielkie 
wymiary po złożeniu pozwolą zaoszczędzić 
miejsce w aucie lub schowku.

Konstrukcja wózka umożliwia szybką 
zmianę pozycji siedziska względem 
kierunku jazdy - w zależności od 
preferencji i potrzeb opiekuna. 

Wózek posiada funkcję jednoczesnego 
pochylenia siedziska razem z oparciem 
pleców, co zapewnia dziecku ergonomiczną i 
bezpieczną dla jego zdrowia pozycję podczas 
podróżowania.

bogate możliwości WYPOSAŻENIA

REGULOWANE PELOTY

PASY PIĘCIOPUNKTOWE
WKŁADKI ZWĘŻAJĄCE/SPŁYCAJĄCE

FOLIA PRZECIWDESZCZOWA
 I MOSKITIERA

BUDKA Z ODPINANYM 
OKIENKIEM 

BLOKADA KIERUNKU JAZDY
AMORTYZOWANE KOŁA

STOLIK TERAPEUTYCZNY
PARASOLKA PRZECIWSŁONECZNA

szerokość siedziska:  28*/33 cm  
głębokość siedziska:  26,5*/29 cm
wysokość oparcia: 63 cm
regulacja podnóżka: 19 - 25 cm

waga wózka: 23 kg
długość wózka: 111 cm
wysokość wózka: 120 cm
szerokość: 65 cm

wzrost dziecka: 90 - 125 cm
waga maksymalna: 35 kg

DANE TECHNICZNE WÓZKA GOTOWEGO DO JAZDY PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

* z wkładkami zwężającymi / spłycającymi

i wiele innych...
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Posiada kompleksowy system stabilizacji zarówno na poziomie głowy, klatki 
piersiowej jak i bioder. Regulowana jest także szerokość i głębokość siedziska oraz 
wysokość oparcia dzięki czemu wózek rośnie razem z dzieckiem - System RZT (rosnę 
z Tobą).

Grizzly przeznaczony jest dla starszych dzieci, u których samodzielne poruszanie 
się jest utrudnione lub niemożliwe ze względu na ich dysfunkcję ruchową lub 
jednostkę chorobową.

Wózek posiada możliwość zmiany ustawienia siedziska względem kierunku jazdy, 
a także funkcję  „KOŁYSKI” - jednoczesnej zmiany kąta siedziska wraz i oparcia. 

dla du�ych

dlaczego GRIZZLY?

Teleskopowa regulacja parametrów oparcia 
(wysokość) i siedziska (głębokość oraz  
szerokość) łącznie z regulowanymi 
pelotami zapewnia optymalną do wzrostu 
dziecka wielkość wózka.

wózek, który ROŚNIE
Z DZIECKIEM1 funkcja „KOŁYSKA”

niezwykle ergonomiczna2 pozytywny wynik 
CRASH TESTÓW3 elegancki wygląd

i praktyczne rozwiązania4
Wózek posiada praktyczną funkcję 
jednoczesnego pochylenia siedziska 
razem z oparciem pleców, co zapewnia 
dziecku ergonomiczną pozycję podczas 
jazdy.

Dzięki pozytywnemu wynikowi testów 
zderzeniowych, GRIZZLY (cały wózek)  
może być użytkowany jako siedzisko w 
specjalnych pojazdach przystosowanych 
do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nowoczesny wygląd wózka w połączeniu z 
wysokiej jakości tapicerką (imitacja lnu) w 
stonowanych kolorach nadają GRIZZLY’emu 
elegancki rys. Wózek specjalny też może być 
ładny!

bogate możliwości WYPOSAŻENIA

DASZEK Z ODPINANYM 
OKIENKIEM I SCHOWKIEM

REGULOWANE PELOTY
PASY PIĘCIOPUNKTOWE

ŚPIWÓR
RĘKAWICE ZIMOWE

STOPKA PRZECHYŁOWA
PEŁNE, AMORTYZOWANE KOŁA  ODKRĘCANY I REGULOWANY 

PODNÓŻEK

szerokość siedziska:  18 - 40 cm  
głębokość siedziska:  25 - 37 cm
wysokość oparcia: 57 - 70 cm
regulacja podnóżka: 23 - 40,5 cm

waga wózka: 23 kg
długość wózka: 115 cm
wysokość wózka: 123 cm
szerokość: 65 cm

wzrost dziecka: 85 - 140 cm
waga maksymalna: 43 kg

DANE TECHNICZNE WÓZKA GOTOWEGO DO JAZDY PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

i wiele innych...

P. 131.01
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szerokość siedziska:  31*/43 cm  
głębokość siedziska:  31 - 45 cm
wysokość oparcia: 65 - 85 cm
regulacja podnóżka: 29 - 44 cm

waga wózka: 27,5 kg
długość wózka: 120 cm
wysokość wózka: 134 cm
szerokość: 66 cm

wzrost dziecka: 130 - 175 cm
waga maksymalna: 75 kg

DANE TECHNICZNE WÓZKA GOTOWEGO DO JAZDY PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

* z wkładkami zwężającymi 

Wózek specjalny Yeti został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży o masie ciała do 
75 kg i wzroście do 170 cm, które w wyniku urazu lub innej jednostki chorobowej nie są 
w stanie samodzielnie chodzić lub przyjąć prawidłowej pozycji siedzącej. 

Yeti jest kompleksowym systemem terapeutycznym umożliwiającym regulację 
siedziska, oparcia i podnóżka oraz innych elementów mających wpływ na pożądaną 
pozycję użytkownika. Wózek wyposażony jest również w szereg akcesoriów 
poprawiających funkcjonalność i komfort użytkowania, a także wpływających na 
optymalizację pozycji dziecka. Solidna konstrukcja i funkcjonalny układ jezdny 
podnoszą komfort i bezpieczeństwo podopiecznego podczas jazdy.

wielki wózek

dlaczego YETI?

Zestaw miękkich wkładek zwężających 
umożliwia dostosowanie szerokości wózka dla 
drobniejszych dzieci. Możliwość doczepienia 
ich do tapicerki w dowolnym miejscu pozwala 
usadowić dziecko w optymalnej  pozycji.

wózek, który ROŚNIE
Z DZIECKIEM1 ELASTYCZNA tapicerka

prosta w obsłudze2 praktyczny i solidny
UKŁAD JEZDNY3 bogate możliwości 

WYPOSAŻENIA4
Tapicerka z regulacją pozwala na łatwe 
dostosowanie wymiarów wózka do potrzeb 
dziecka, a jej intuicyjny demontaż oraz 
niewielkie wymiary po zdjęciu ułatwiają 
utrzymanie jej w czystości. 

YETI posada zestaw pełnych kół, których 
budowa została dostosowana do max. 
obciążenia wózka. Wyposażony został także 
w łatwy w obsłudze hamulec centralny oraz 
blokadę kierunku na kołach przednich. 
Dodatkowo stopka przechyłowa pomaga w 
pokonywaniu niewielkich przeszkód.

Jak wszystkie inne wózki MyWam, YETI 
posiada niezwykle bogate możliwości 
doposażenia. W zależności od potrzeb 
możesz przygotować wasz wózek 
zarówno na konkretną porę roku, jak i 
pogodę, co znacząco wpływa na 
komfort użytkowania.bogate możliwości WYPOSAŻENIA

PASY PIĘCIOPUNKTOWE

STABILIZUJĄCE
PASY ODWODZĄCO -

STOLIK TERAPEUTYCZNY

MOSKITIERA
FOLIA PRZECIWDESZCZOWA

ŚPIWÓR

KOSZ NA ZAKUPY
TORBA TURYSTYCZNA RĘKAWICE ZIMOWE

NOWY

i wiele innych...
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szerokość siedziska:  30*/38 cm  
głębokość siedziska:  25*/30 cm
wysokość oparcia: 50/60 cm
regulacja podnóżka: 20/29/40 cm

waga wózka: >9 kg
długość wózka: 103 cm
wysokość wózka: 130 cm
szerokość: 56 cm

wzrost dziecka: 80 - 140 cm
waga maksymalna: 40 kg

DANE TECHNICZNE WÓZKA GOTOWEGO DO JAZDY PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

* z wkładkami zwężającymi / spłycającymi

PEGAZ to praktyczny wózek specjalny typu parasolka, stworzony z myślą o rodzicach i 
dzieciach, którzy często przemieszczają się i korzystają z różnych środków transportu.

Dodatkowo Pegaz posiada wiele przydatnych udogodnień, a także bogate możliwości 
doposażenia, dzięki czemu w swej funkcjonalności nie ustępuje innym modelom.

Jego konstrukcja została wykonana ze stopów aluminium i stali, dzięki czemu wózek jest 
wytrzymały (dla dzieci do 40 kg) i jednocześnie niezwykle lekki (minimalna waga wózka 
to 9 kg). Dzięki prostocie składania i rozkładania oraz niewielkich wymiarach po 
złożeniu, PEGAZ doskonale sprawdzi się jako Twoja codzienna pomoc. 

dlaczego PEGAZ?

W prosty i szybki sposób możliwe jest 
wydłużenie siedziska o 4 cm oraz oparcia aż o 
10 cm, dzięki czemu wózek może służyć  Wam 
jeszcze dłużej. Równie pomocne w regulacji są 
nasze wkładki zwężające, które umożliwią 
dopasowanie wózka do mniejszych dzieci.

wózek, który ROŚNIE
Z DZIECKIEM1 REGULACJA kąta

pochylenia oparcia2 prosty w obsłudze
i kompaktowy3 bogate możliwości

DOPOSAŻENIA4
Nowa funkcja regulacji kąta pochylenia 
oparcia pozwala w łatwy sposób 
dostosować pozycję wózka do potrzeb 
pacjenta, przez co podróżowanie staje 
się jeszcze bardziej komfortowe.

Prosty mechanizm składania i rozkładania 
wózka ułatwia codzienną organizację, a 
dzięki niewielkim wymiarom po złożeniu 
zaoszczędzisz miejsce w bagażniku auta 
czy w domowym schowku.

Pod względem ilości i jakości dodatkowych 
akcesoriów PEGAZ nie ustępuje naszym 
pozostałym wózkom. Bez problemu można 
przygotować go na konkretne zadania, porę 
roku oraz warunki atmosferyczne.

bogate możliwości WYPOSAŻENIA

STOLIK TERAPEUTYCZNY
PASY ODWODZĄCO -STABILIZUJĄCE

FOLIA PRZECIWDESZCZOWA
 I MOSKITIERA

I BLOKADĄ KIERUNKU JAZDY

PEŁNE KOŁA ŻELOWE 
Z AMORTYZACJĄ 

OKIENKIEM
BUDKA Z ODPINANYM

ZAGŁÓWEK I WKŁADKI ZWĘŻAJĄCE
PARASOLKA PRZECIWSŁONECZNA

i wiele innych...

uniwersalny pomocnik

P. 131.01
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ORTOTYKA dziecięca Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem 
HKAFO i pionizatora ERH 90

polskiego producenta ERHEM Sp.J. 

PIONIZATOR STATYCZNY

Aparat dzięki swojej budowie umożliwia stabilizację 
kończyn dolnych, miednicy oraz tułowia podczas 
pionizacji.
W zależności od rodzaju schorzenia oraz zaleceń 
lekarskich, aparat wyposażony jest w ruchome szyny 
biodrowe, kolanowe i skokowe z możliwością 
zablokowania i stopniowego ich odblokowywania w 
miarę postępu rehabilitacji. Ażurowa, szynowo-
opaskowa konstrukcja aparatu zapewnia niską wagę 
produktu, co zwiększa komfort użytkowania.

ERH 90 STANDARD
ORTEZA BIODROWO/KOLANOWO/SKOKOWO/STOPOWA 

HKAFO
Pionizator przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze 
schorzeniami neurologicznymi, nie uzyskując ych 
samodzielnie pozycji stojącej, a wymagających pionizacji.
Pionizator ERH 90 umożliwa mobilność w pionie. Korzystnie 
wpływa na drenaż dróg moczowych oraz układ krążenia, 
ułatwiając procesy trawienia. Pomoże także zmniejszyć 
przykurcze oraz zapobiegać odleżynom.

Mywam.eu

MyWam

PASY I KAMIZELKI zabezpieczające
KAMIZELKA ZABEZPIECZAJĄCA PAS CZTEROPUNKTOWY- SZELKOWY

PAS DWUPUNKTOWY BIODROWY PAS ODWODZĄCO - STABILIZUJĄCY

OSŁONY NA SZPRYCHY do wózków inwalidzkich

mywam_eu

Wykonujemy piękne, zindywidualizowane osłony na koła wózków inwalidzkich. Chętnie posłuchamy 
Twoich sugestii aby stworzyć idealną grafikę dopasowaną do Twojego dziecka - jego charakteru, 
zainteresowań, ulubionych zwierzaków czy postaci...  bo nic tak nie cieszy, jak uśmiech dziecka.

i wiele innych...

MyWam - KILKA SŁÓW O NAS

NASI PRZEDSTAWICIELE:

HURT: +48 737 557 534              hurt@mywam.pl DETAL: +48 530 447 149            +48 32 733 11 31              dorota@mywam.pl

     Pasy i kamizelki firmy MyWam są akcesoriami pomocniczymi 
wykorzystywanymi do poprawy i stabilizacji sylwetki pacjenta w 
pozycji siedzącej i stojącej oraz zwiększenia jego bezpieczeństwa 
czynnego i biernego. Najczęściej stosowane przy wózkach inwalidzkich, 
fotelikach terapeutycznych, schodołazach, pionizatorach itp. 

   Pasy i kamizelki wykonane są z wysokiej jakości materiałów 
zapewniających odpowiednią cyrkulację powietrza . Wytrzymałe taśmy 
kaletnicze i przyjazne dla ciała tkaniny tapicerskie zapewniają wysoką 
trwałość i komfort użytkowania. Wszystkie elementy zapięć, regulacji i 
połączeń pochodzą wyłącznie od sprawdzonych producentów. 

WAŻNE! Aby prawidłowo dobrać rozmiar pasa 
zabezpieczającego należy podać wzrost, wagę, 
wiek oraz indywidualne uwarunkowania fizyczne 
użytkownika.

Nasze bliskie relacje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych oraz 
wykształcenie fizjoterapeutyczne naszych pracowników są 
fundamentami naszej działalności. Także dzięki Tobie 
tworzymy polskie produkty o wysokiej funkcjonalności oraz 
pięknym wyglądzie!

spotykają się z dużym zainteresowaniem. Nasza historia rozpoczęła się na południu Polski, w Chorzowie w 
roku 2009. Spółkę MyWam założyli trzej wspólnicy. Podobnie 
jak Trzej Muszkieterowie chcieli pomagać innym ludziom. 
Wtedy powstała nazwa i misja naszej firmy: MyWam, która w 
dosłownym tłumaczeniu oznacza  „Chcemy Wam Pomóc".

Od 2014 r. jesteśmy producentem dziecięcych wózków 
inwalidzkich, a na dzień dzisiejszy z naszych wózków korzystają 
dzieci w 25 różnych krajach na świecie. Regularnie 
prezentujemy nasze produkty na najważniejszych targach 
branżowych m.in. w Dusseldoifie, Lipsku i Dubaju, gdzie 
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