POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW
INWALIDZKICH SPECJALNYCH
DLA DZIECI

Wózek inwalidzki specjalny MOUSE przeznaczony jest dla najmniejszych dzieci, które nie są w stanie
chodzić lub siedzieć we właściwej pozycji w wyniku kontuzji lub innego schorzenia. MOUSE jest
odpowiedni dla dzieci o wzroście od 80 do 110 cm i masie ciała do 30 kg.
Dzięki regulowanym pelotom na wysokości głowy i tułowia można zoptymalizować ułożenie dziecka
w wózku, zapewniając mu stabilizację i bezpieczeństwo. Ponadto regulacja siedziska (funkcja
KOŁYSKI) oraz oparcia pozwala na dostosowanie pozycji wózka do potrzeb dziecka, co znacznie
wpływa na komfort podróżowania.
Duże żelowe koła z amortyzacją oraz stopką przechyłową do unoszenia przedniej części
wózka ułatwiają pokonywanie drobnych przeszkód, jak niskie schody czy krawężniki.
Dodatkowym atutem wózka jest nowoczesny design.
WSKAZANIA:
paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład
tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie
prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak
porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

wersje kolorystyczne
TAPICERKA
syntetyczna

RAMA
lakierowana / błysk

funkcje

bezpieczeństwo i komfort

FUNKCJA KOLYSKI
łatwe dopasowanie

8°-23°

4 pozycje

REGULACJA OPARCIA
szeroki zakres dopasowania

16°- 88°

4 pozycje

REGULACJA PODNÓŻKA
szybkie i łatwe dopasowanie

84°- 173°

6 pozycji

REGULACJA PARAMETRÓW
wkładka zwężająco - spłycająca

INDYWIDUALNA STABILIZACJA
regulowane peloty

POZYCJA LEŻĄCA
zastosowanie wielu regulacji

Wózek MOUSE wyposażony został we wkładkę
zwężająco - spłycającą, która pozwala na
zredukowanie wewnętrznych parametrów wózka.
Dzięki takiemu rozwiązaniu wózek posłuży Wam
jeszcze dłużej.

Dwie pary pelot (na poziomie głowa i tułowia) o
szerokim zakresie regulacji zapewniają dodatkową
stabilizację dziecka w wózku. Dzięki niezależnej
regulacji wysokości, szerokości i kąta pochylenia
każdej z pelot możemy sprawić, że spacerówka
stanie się wygodnym i bezpiecznym środkiem
transportu dla dziecka.

Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia
siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest
ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu
krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w
każdym miejscu i sytuacji.

ODWRACANE SIEDZISKO
przygotuj wózek do spaceru

KOMPATKOWA RAMA
łatwe składanie i transport

Konstrukcja wózka MOUSE pozwala na obrócenie
siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu
możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i
samopoczucie małego podopiecznego.

Konstrukcja wózka specjalnego MOUSE umożliwia
jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie
wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego
transport i przechowywanie.

funkcjonalne akcesoria

Budka z okienkiem
Regulowane peloty

Wkładka zwężająco - spłycająca
Podnóżek z regulacją

Łatwy system montażu kół

Blokada kierunku jazdy

WSPARCIE JAZDY
kompleksowy układ jezdny

Wózek posiada wiele udogodnień w prowadzeniu,
takich jak blokada kierunku jazdy na przednich
kołach, centralny hamulec, amortyzacja na
wszystkich kołach, a także stopka przechyłowa.

w praktyce

akcesoria

bogate możliwości wyposażenia

wkładka zwężająco - splycająca

regulowane peloty

pasy odwodząco - stabilizujące

stolik terapeutyczny

torba turystyczna

kosz na zakupy

parasolka przeciwsłoneczna

rękawice zimowe

śpiwór na nogi

moskitiera

klin

barierka zabezpieczająca

folia przeciwdeszczowa

parametry
PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

szerokość siedziska 24* / 32 cm

waga wózka 17,2 - 23,2 kg

wzrost 80 - 110 cm

głębokość siedziska 22* / 26 cm

długość wózka 95 - 124 cm

max waga 30 kg

wysokość oparcia 52 cm

wysokość wózka 122 - 134 cm

regulacja podnóżka 14,5 - 23 cm

szerokość wózka 60 cm

wymiary po złożeniu: rama L 84 x W 58 x H 25 cm / siedzisko L 72 x W 42 x H 39 cm

* z wkładką zwężająco - spłycającą

