
MADITA
Terapeutyczne krzesło, które rośnie wraz z dzieckiem

http://www.reha-ort.pl/schuchmann/madita/

max. 50 kg
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Kolory ramy:    Granatowy    Siwy

MADITA – Terapeutyczne krzesło, które rośnie 
wraz z dzieckiem
� Dzięki wszechstronnych opcjach, rozmiarach i 
możliwościach, MADITA jest dla niemowlaka aż po 
nastolatka. 
� Indywidualne dostosowanie dla pacjenta poprzez 
rozmiar siedzenia i wspomagające peloty pozwalają 
pacjentom na siedzenie w pozycji wyprostowanej.

� Regulowana wysokość pozwala na dostęp do 
różnych stołów i blatów. regulacja odbywa się za 
pomocą sprężyny gazowej.
� Regulacja kata nachylenia jest możliwa dzięki 
sprężynie gazowej, co pozwala nam na szybkie 
pochylanie siedziska.

� Regulacja kata nachylenia jest możliwa dzięki 
sprężynie gazowej, co pozwala nam na szybkie 
pochylanie siedziska.

�  MADITA może być pochylona lekko do przodu co 
pozwala na wspomaganie pracy mięśni pleców.
� Podczas czasu relaksu krzesło terapeutyczne 
MADITA może być ustawione w pozycji poziomej. 

Pochylenie siedziska jest wykonywane z pomocą sprężyny 
gazowej a regulacja wysokości za pomocą pedału

Ustawienia pelotów udowych w zależności od potrzeb pacjenta

Ustawienia kąta nachylenia MADITY

Regulacja wysokości wraz z 
pelotami piersiowymi

Regulacja wysokości i kąta 
nachylenia podłokietnika

Rozmiar 0 Rozmiar 1 Rozmiar 1b Rozmiar 2
Głębokość siedzenia 15 - 25 cm 21 - 30 cm 26 - 36 cm 30 - 42 cm
Szerokość siedzenia 16 - 26 cm 20 - 30 cm 20 - 30 cm 28 - 38 cm

Wysokość oparcia krótkiego 35 - 43 cm 35 - 43 cm 42 - 52 cm 42 - 52 cm
Wysokość oparcia długiego 42 - 52 cm 42 - 52 cm 53 - 63 cm 53 - 63 cm

Wysokość siedzenia 46 - 58 cm 46 - 58 cm 46 - 58 cm 46 - 58 cm
Wysokość siedzenia z niską ramą pomocniczą 35 - 40 cm 35 - 40 cm - -

Dolna długość nóg 17 - 24 cm 22 - 32 cm 27 - 38 cm 30 - 48 cm
Całkowita szerokość 45 cm 45 cm 53 cm 53 cm

Całkowita długość 66 cm 66 cm 77 cm 77 cm
Kąt nachylenia siedzenia (-) 5° - 37° (-) 5° - 37° (-) 5° - 37° (-) 5° - 37°

Kąt nachylenia oparcia (-) 5° - 25° (-) 5° - 25° (-) 5° - 25° (-) 5° - 25°

Max. obciążenie 30 kg 30 kg 45 kg 50 kg
Waga 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR W POLSCE REHA-ORT s.c.
Krzysztof Przybylski, Radosław Bojko 

ul. Grudzińskich 8 77-400 Złotów 
tel. 602 779 704 e-mail: sklep@reha-ort.pl 

www.reha-ort.pl NIP: 767-166-38-89




