
Kątowa regulacja siedziska i oparcia pozwala na dostosowanie optymalnej pozycji spacerówki do 
potrzeb dziecka. Ponadto różnorodność praktycznych akcesoriów oraz mechanizm szybkiego 
składania znacznie ułatwiają codzienne użytkowanie.

Wózek spacerowy specjalny YETI to drobiazgowo zaprojektowana odpowiedź na potrzeby starszych dzieci o 
masie ciała do 80 kg i wzroście do 175cm. Jego solidna konstrukcja oraz szeroki zakres regulacji parametrów 
pozwalają na zaspokojenie potrzeb użytkownika na najwyższym możliwym poziomie. System ROSNĘ Z 
TOBĄ pozwala na dopasowanie wymiarów wózka do wzrostu dziecka, dzięki czemu będzie Wam służył 
przez wiele lat.

Zawieszenie YETI z pełnymi żelowymi kołami, centralnym hamulcem, amortyzacją na tylnych 
kołach, stopką przechyłową i blokadą kierunku jazdy gwarantuje łatwą i płynną jazdę. 
Dodatkowym atutem wózka jest nowoczesny i praktyczny 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.

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji 
biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub 
lekarzem prowadzącym.

PRZECIWWSKAZANIA:

POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW
INWALIDZKICH SPECJALNYCH
DLA DZIECI

wersje kolorystyczne
TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / mat

TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / mat

UWAGA: Wybór wyrobu medycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta i musi zostać 

dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. 

UWAGA: Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten 

wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.



Zestaw zwężający siedzisko składa się z czterech 
niezależnych wkładek wyposażonych w rzepy. 
Dzięki możliwości montowania ich na dowolnej 
wysokości i pod dowolnym kątem możemy 
zapewnić dziecku optymalną pozycję w wózku oraz 
komfortową podróż.

9,5°-29° 5 pozycji 3°- 99° 8 pozycji 80°- 180° 6 pozycji

funkcje  bezpieczeństwo i komfort

REGULACJA OPARCIA 
szeroki zakres dopasowania

REGULACJA PODNÓŻKA 
szybkie i łatwe dopasowanie

FUNKCJA KOŁYSKI 
łatwe dopasowanie

ROSNĘ Z TOBĄ
 regulacja parametrów 

REGULACJA PARAMETRÓW
wkładki zwężające

POZYCJA LEŻĄCA
zastosowanie wielu regulacji

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.

Zaletą wózka YETI jest system „ROSNĘ Z TOBĄ” 
Możliwość dopasowanie głębokości siedziska do 45 
cm, wysokości oparcia do 85 cm i możliwość 
obniżenia podnóżka do 43,5cm poniżej poziomu 
siedziska znacząco zwiększa zakres dopasowania, 
przez co wózek może Wam posłużyć przez długie 
lata.



FARTUCHY 
PRZECIWWIETRZNE

wielofunkcyjna tapicerka

YETI posiada możliwość regulowania bocznych 
fartuchów przeciwwietrznych, stanowiących 
dodatkowa ochronę przy niesprzyjającej pogodzie.

SKŁADANA RAMA
łatwy transport i przechowywanie

Konstrukcja ramy wózka umożliwia jego szybkie 
złożenie w celu przygotowania do transportu lub 
przechowywania.

Daszek z okienkiem

Zagłówek
Pasy 5-punktowe

Wkładki zwężające

Pasy odwodząco - stabilizujące

Klin

WSPARCIE JAZDY
kompleksowy układ jezdny

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

funkcjonalne akcesoria   w praktyce

Blokada kierunku jazdy

Łatwy system montażu kół



szerokość siedziska  28* / 43 cm    

głębokość siedziska  31 - 45 cm

wysokość oparcia 65 - 85 cm

regulacja podnóżka 28,5 - 43,5 cm

waga wózka 24 - 28,6 kg

długość wózka 114,5 - 146 cm

wysokość wózka 117 - 138 cm

szerokość wózka 66 cm

wzrost 130 - 175 cm

max waga 80 kg

wymiary po złożeniu: L 110 x W 66 x H 50 cm  * z wkładkami zwężającymi 

zagłówekwkładki zwężające klin daszek z okienkiem

kosz na zakupy torba turystyczna parasolka przeciwsłoneczna rękawice zimowe

śpiwór na nogi moskitiera folia przeciwdeszczowa

pasy odwodząco - stabilizujące

stolik terapeutyczny

akcesoria   bogate możliwości wyposażenia

barierka zabezpieczająca

parametry

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA PARAMETRY UŻYTKOWNIKA


