
قائمة المنتجات
عربیات األطفال لذوي االحتیاجات الخاصة 

منتج بولندي



MyWamتم تأسیس شركة ماي وام   في عام ٢٠٠٩ لألطفال ذوي اإلحتیاجات الخاصة. منذ البدایة كانت أنشطتنا مرتبطة بتوفیر معدات 
إعادة التأھیل لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة.  

منذ بعض السنوات نحقق أحالمنا كشركة مصنعة لعربات خاصة لألطفال ذوي اإلعاقة. نجحنا في إنتاج عربات 

لدینا حلول تقنیة فریدة تأثر على اإلستخدام من قبل مستخدم صغیر ویمكنكم رؤیة التفاصیل في العناوین على موقعنا االكتروني.
.  من اشھر  Dębicaفي عام ٢٠١٠ بدأنا تعاونا وثیقا مع شركة  البولندیة  المصنعة لمقاویم العظام والتي تقع مقرھا في مدینة  ERHEM
HKAFOمنتجات ھذه الشركة مثبت الوقوف جھاز  ونحن الشركة الوحیدة المكلفة في بیع ھذا الجھاز منذ عام ٢٠١٢ وتقوم ھذه الشركة 

 . ROTHOبتصنیع أجھزة أخرى ومنھا 
نقوم بأقصى جھدنا لمساعدة االطفال المعاقین بتوفیر أحدث العربیات التي توفر لھم الراحة التامة من جھة ومن جھة أخرى توفیر الوقت 

والمال للوالدین او بمن یقوموا برعایة ھؤالء األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة. 

.Yetti واالحدث  Mewa, Grizzly, Mouse, Pegaz :عالیة الجودة مثل

في الوقت الحالي یمكننا القول بثقة أن ھذه األنشطة ھي تخصصنا. بفضل معاملة خاصة لكل مریض نقوم بخلق عالقات وثیقة ھدفھا جمع 
المعلومات عن الطفل من ثالثة مصادر أساسیة: الوالدان وإختصاصي إعادة التأھیل والطبیب. یسمح لنا تحلیل ھذه المعلومات بتعدیل معدات 

إعادة التأھیل الحتیاجات الطفل بأمثل طریقة لھ.

في ھذه الملخص حاولنا في قدر االمكان طرح المعلومات الضروریة حول منتجاتنا وبامكانكم ایضا زیارة موقعنا االلكتروني وستجدون شرح 
تفصیلى لكل منتج, كما یمكنكم ایضا برؤیة افالم توضیحیة لطرق تركیب وفصل العربیات اثناء الحاجة.

من نحن



o تشقق العمود الفقري 

دواعي اإلستعمال

·  ضعف العضالت المسؤولة لضبط وضع الجلوس الصحیح:

o  عسر النمو العضلي 

·  شلل وخزل لألطراف السفلیة ألسباب مختلفة.

·  شلل وخزل للجذع

وصف العربة

o شلل دماغي 

خاصة لألطفال غیر القادرین على تنقل  (Mouse) تم تصمیم عربة ماوس
مستقل أو ضبط وضع الجلوس الصحیح

.بفضل دعامات قابلة للتعدیل یمكن ضبط مسند الظھر الحتیاجات الطفل 
وضمان أمانھ. عجالت كبیرة ملیئة بالجل مع ممتصات الصدمات في األمام 

والخلف تسھل عبور طرق وعرة
العربة تحتوي على نظام تعدیل المھد - كل من زاویة المقعد وزاویة مسند 

الظھر - من شأنھ ضبط وضع الجلوس الصحیح للطفل بالحفاظ على توزیع 
الضغط السلیم.

ُ◌ طاولة عالجیة مع  یثبت

قمعلاو ضرعلا لدعت دئاسو
مخدات جانبیة لتضییق وتوسیع الجوانب 

نقاط٥ أحزمة أمان ذات

قفل إتجاه العجالت األمامیة
ممتصات الصدمات ألربع عجالت

مسند القدمین قابل للتعدیل

سقف قابل للتعدیل مع شباك

غطاء ضد األمطار وناموسیة 

لالطفال الصغار

110 - 80
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قمعلاو ضرعلا لدعت دئاسو
مخدات جانبیة لتضییق وتوسیع الجوانب 

نقاط٥ أحزمة أمان ذات

مظلة شمسیة 
ُ◌ طاولة عالجیة مع  یثبت

سقف قابل للتعدیل مع شباك

قفل إتجاه العجالت األمامیة
ممتصات الصدمات ألربع عجالت

مسند القدمین قابل للتعدیل

غطاء ضد األمطار وناموسیة 

الراحة واألمان في كل یوم 

وصف العربة

o تشقق العمود الفقري 

دواعي اإلستعمال

· . شلل وخزل لألطراف السفلیة ألسباب مختلفة

o شلل دماغي 

لألطفال غیر القادرین على المشي أو ضبط  (Mewa) تم تصمیم عربة میوا
  بفضل دعامات قابلة.وضع الجلوس الصحیح نتیجة إلصابة أو مرض آخر
 للتعدیل یمكن ضبط المسند لتلبیة إحتیاجات الطفل وضمان الحمایة المناسبة

  عجالت كبیرة وملیئة بالجل مجھزة بممتصات الصدمات األمامیة والخلفیة.لھ
  العربة تحتوي على نظام تعدیل المھد.والتي تسھل السیر على الطرق الوعرة

  من شأنھ ضبط وضع الجلوس-  كل من زاویة المقعد وزاویة مسند الظھر-
 میوا مجھزة بطاولة یمكن.الصحیح للطفل بالحفاظ على توزیع الضغط السلیم

 تعمل األحزمة المبعدة على. استخدامھا خالل اإلطعام والتمارین واللعب
.تمكین تثبیت الحوض ومنع الطفل من اإلنزالق من العربة

· شلل وخزل للجذع

· : ضعف العضالت المسؤولة لضبط وضع الجلوس الصحیح

o عسر النمو العضلي 
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غطاء للساقین 

مظلة شمسیة 

حجم أكبر وقدرات أكثر 

ُ◌ طاولة عالجیة مع  یثبت

خاصة لألطفال الذین یصعب أو حتى یستحیل  Grizzly تم تصمیم عربة
.عندھم التنقل المستقل نتیجة إعاقة النظام الحركي أو المرض

. كغ٤٥  سم و١٤٠  إلى٨٥ تم تصمیم العربة لألطفال من
 العربة مجھزة بنظام تثبیت شامل على كل من مستوى الرأس والصدر

  النظام عبارة عن دعامات قابلة لتعدیل الطول والعرض والعمق.والوركین
  عرض المقعد وعمقھ قابالن للتعدیل كما أن طول مسند الظھر قابل.والزاویة

ً◌! العربة تنمو مع الطفل– للتعدیل أیضا

  العربة.العربة قابلة لتغییر توجھ المقعد بإتجاه السیر أو عكس إتجاه السیر
دواسة. ھناك إمكانیة تعدیل زاویة میل المقعد ومسند الظھر  – مجھزة بالمھد

تحت قدم السائق تسھل المناورة والصعود للرصیف

·  شلل وخزل للجذع

o شلل دماغي 

· : ضعف العضالت المسؤولة لضبط وضع الجلوس الصحیح

· . شلل وخزل لألطراف السفلیة ألسباب مختلفة

دواعي اإلستعمال

وصف العربة

o عسر النمو العضلي 

o تشقق العمود الفقري 

نقاط٥ أحزمة أمان ذات

قمعلاو ضرعلا لدعت دئاسو

سقف قابل للتعدیل مع شباك

قفل إتجاه العجالت األمامیة
ممتصات الصدمات ألربع عجالت

مسند القدمین قابل للتعدیل

85 - 140
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Yeti ھو نظام عالجي شامل یسمح لك بتعدیل المقعد والظھر ومسند القدم 
باإلضافة إلى العناصر األخرى التي تؤثر على الوضع المطلوب للمستخدم. كما 

تم تجھیز عربة األطفال بعدد من الملحقات التي تعمل على تحسین الوظائف 
وراحة االستخدام فضال عن التأثیر على تحسین وضع الطفل. یزید نظام البناء ً

الصلب ونظام التعلیق الوظیفي من مستوى سالمة المدرب أثناء القیادة.

تم إنشاء عربة Yeti الخاصة لألطفال والمراھقین حتى ٧٥ كجم من وزن الجسم 
واالرتفاع حتى ١٧٠ سم الذین ، بسبب إصابة أو كیان مرضي آخر ، غیر 

قادرین على المشي بمفردھم أو تحمل وضع الجلوس الصحیح.

حجم أكبر مع إمكانیات أكثر

غطاء للساقین 
غطاء ضد األمطار وناموسیة 

دواعي اإلستعمال

· . شلل وخزل لألطراف السفلیة ألسباب مختلفة

·  شلل وخزل للجذع

· : ضعف العضالت المسؤولة لضبط وضع الجلوس الصحیح

o شلل دماغي 

o تشقق العمود الفقري 

o عسر النمو العضلي 

ُ◌ طاولة عالجیة مع  یثبت

نقاط٥ أحزمة أمان ذات قفازات شتویھ سقف قابل للتعدیل مع شباك
حزام أمان لتثبیت الطفل 

حقیبة سیاحیة 
سلة مشتریات

130 - 175

75

31* / 43

31 - 45

65 - 85

29 - 44

22

120
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مساعد عملي ومریح 

مخدات جانبیة

مظلة شمسیة 

غطاء ضد األمطار وناموسیة 

· أمراضأخرى تصعب التنقل المستقل 

   یشماللتجھیز األساسي كل التجھیزاتالتي تساعد على رعایة مسافر صغیر والتي
تزین العربة . بإعتبارراحة الطفل تم استخدام ممتصات الصدمات الفریدة لكل عجلة   

.وھي ملئیة بالجلتنجیدمریح وألوان ممتعة وطاولة وظیفیة وأحزمةذات   5    نقاط
!ھي فقط البدایة

· تشققالعمود الفقري 

دواعي اإلستعمال

عربةبیغاز ھيعربة خاصة وخفیفةتم .  (Pegaz)   تصمیمھا لألباء واألمھات   
.  واألطفال الذینیتنقلون بكثرة ویستخدمون وسائل نقلمختلفة

· شللدماغي عند األطفال 

العربة وصف

ُ◌ِ◌صنعھیكل العربة من سبائك األلومینیوم والصلبما یجعل العربة تتمیز بمتانة عالیةّ◌    
)لوزنالطفل       40  كغ(بالحفاظعلى خفة إستثنائیة)وزنالعربة( دون مسند القدمین

10  بفضل.كغسھولة الطي والتركیب ووزن خفیف وحجم صغیر بعد الطي ستكون  
بیغاز عربة مثالیة لإلستخدامالیوميمن . اآلن ستكون زیارة العیادة والسفر لمركز    

! إعادة التأھیل والسفر لروضة أطفال والتسوقفي المول أكثر متعة

قفل إتجاه العجالت األمامیة
ممتصات الصدمات ألربع عجالت

ُ◌ طاولة عالجیة مع  یثبت سقف قابل للتعدیل مع شباك

مخدة الرأس 
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MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp.J.

ul. Szczecińska 10
41-516 Chorzów

M: +48 530 304 144
E: partner@mywam.pl

TIN: 6272736793

www.mywam.eu
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