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Opieka ortopedyczna w dobrym stylu



Zapewnij swojemu dziecku dobry
start. Dzięki szybkiej interwencji.
Naszym celem jest umożliwienie prowadzenia 
rodzicom aktywnego, dynamicznego trybu życia . 
Uzyskaj spokój wiedząc, że wszystkie specjalne 
potrzeby twojego dziecka są  utrzymane dzięki 
naszemu rozwiązaniu. To najlepszy start dla  
twojego dziecka. 

Nasza misja…  
Twój DISCOVERY

Czas dla rodziny 
Podstawa mobilna
Regulowane w górę i dół 
siedzisko z podstawką.

Odpoczynek 
Moon-rock kołyska
Baza do gier, zabaw 
i odpoczynku.

Nauka & Gry
Podstawa statyczna

Regulowana podstawa. 
Odpowiedni do integracji 
z rodziną i  przyjaciółmi.

Użytkowanie
Wózek
Elegancki wygląd stylowej 
lekkiej spacerówki.



Jedno siedzenie -
Wiele dodatków

Naszym celem jest aby zadbać o dziecko w przeciągu całego dnia korzystania 
z wózka. Dlatego siedzisko Discovery może być podłączone do 4 różnych 
modułów. Co daje nam kompatybilność i oszczędność.

Zaprojektowany specjalnie dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. 
Siedzenie Discovery umożliwia terapie optymalizacji postawy siedzenia dla dzieci 
od najmłodszych lat. Zacznij terapię z siedzeniem Discovery zanim problem 
twojego dziecka stanie się bardzo poważny.

Discovery to innowacyjny i wszechstronny system siedzisk zarządzający postawą 
siedzenia, który idealnie dopasuje się do codziennych zajęć dziecka.  Czy to jest 
dzień z rodziną czy chodzenie do przedszkola, zabawa u babci lub po prosty relaks 
z rodziną w domu. Discovery uczyni życie zabawą.

Właściwości ortopedyczne
• Zapewnia optymalną pozycję siedzącą, więc dziecko może angażować się 

w codzienne działania.
• System dodatków zapewni specyficzne wymagania i dopasowanie dla danego 

dziecka.
• Discovery został uznany przez międzynarodową grupę terapeutów jako 

siedzisko idealne dla dzieci niepełnosprawnych czy upośledzonych.
• Siedzisko może być podstawowe lub z kompletem dodatków i modułów 

w zależności od potrzeb dziecka.	

Gładkie przechylenie

Zakres przechylenia od 90° do 40°. Unikalna 
funkcja, która jest integralna z siedziskiem. Nie 
zależnie jakie nachylenie wybierzesz to siedzisko 
zostaje w takiej pozycji jaką ustawił terapeuta. 
Mechanizm połączony jest pod siedziskiem co 
oznacza, że jest mniej ruchomych części.

Dziecko może być umieszczone i zapięte 
w pozycji od 90° do 160° nachylenia. 
Ergonomiczny i biomechaniczny system, który 
zmniejsza wcinanie się skóry.

Podnóżek
Ergonomiczny podnóżek regulowany w pobliżu 
stawu kolanowego dziecka. Pokrętło regulacyjne 
znajduję się z tyłu fotela aby optymalnie 
regulować podnóżkiem podczas użytkowania.

Oparcie
Regulowana wysokość oparcia z podporami 
bocznymi zapewniają bezpieczeństwo i komfort. 
Boczne oparcia siedziska zapewniają 
odpowiednie ułożenie miednicy dziecka.

Zdejmowane pokrowce
Wszystkie pokrowce można zdejmować i prać w 
pralce. Pokrowce z siateczką zapewniają 
cyrkulacje powietrza i "oddychanie" materiału. 

Moduły konfiguracyjne

W zależności od tego, co potrzebuje dziecko, 
fotelik można łatwo konfigurować.

Układane oparcie
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Hamulec w zasięgu ręki

Wygodny hamulec w rączce zapewnia szybką 
reakcje hamowania wózkiem. 

Elegancki i kompaktowy

Atrakcyjnie zakrzywiona i zwarta rama.

Wózek - nowoczesny designe
Wózek jest skonstruowany aby swobodnie przemieszczać się na zewnątrz 
i  wewnątrz budynku. Wózek jest lekki i łatwy w manewrowaniu w ciasnych 
miejscach. Łatwy i unikalny system mocowań pozwala aby dziecko siedziało 
przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

Właściwości
• Elegancki wygląd czterech  kół.

• Bardzo lekki w trybie pojedynczym i na rolkach. 

• Podwójny system zawieszenia przednich kół.

• Możliwość zainstalowania drugiego siedziska dla drugiego dziecka.

• 6 pozycji regulacji wysokości uchwytu.

• Przycisk hamulca w zasięgu ręki.
• Bardzo elastyczne i kompaktowe składanie. Po złożeniu stoi w pozycji 

pionowej.

• Certyfikat transportu w pojeździe ISO	7176-19	gdy siedzisko jest 
używane w wózku.	

Przodem lub tyłem

Dziecko może jeździć przodem lub tyłem do 
otoczenia.

Ocean

Calypso

Mango



Wózek - dwa w jednym! 
Jeżeli planujesz mieć drugie dziecko lub je już masz. To wystarczy zamontować 
drugie siedzisko (dodatkowe akcesorium). W wózku znajdują się gniazda to 
montażu drugiego siedziska.

Właściwości
• Linia funkcjonalności i stylu gdziekolwiek jesteś.

• Osłona przeciwsłoneczna i siedzisko w zestawie.

• Pochylane siedzisko idealne na drzemkę dla twojego dziecka.

• Certyfikat bezpieczeństwa  maksymalnej wagi do 25 kg.

• Ochrona na każdą pogodę dzięki pokrywie na wózek.

Kompaktowe złożenie

Przed złożeniem drugie siedzisko musi być 
zdjęte.

Certyfikat transportu

Discovery	posiada certyfikat ISO	7176-19	dla 
bezpiecznego transportu w pojazdach.	(Tylko 
rama wózka z siedzeniem)

Przyjazny zabawie

Rodzice będą mogli korzystać z życia razem
z funkcjonalnym i nowocześnie 
wyglądającym wózkiem Discovery.

Jet Black

Ink Black
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Właściwości

Podstawa 
statyczna

Podstawa 
mobilna

Funkcja regulacji wysokości umożliwia 
opiekunowi w łatwy i szybki sposób 
odpowiednie dostosowanie wysokości do 
potrzeb.

Podstawka możliwa spożywanie posiłków 
oraz miejsce do zabawy i nauki.

Szeroka gama regulacji wysokości 
siedziska pozwala na dostosowanie go do 
takiej samej wysokości co meble czy 
szkolne ławki. Pozwala to na utrzymanie 
tej samej wysokości co reszta członków 
rodziny czy przyjaciół.

Kołysanie zapewnia stymulacje ruchu oraz 
poczucie bezpieczeństwa i relaks. 
Możliwość zablokowania bujania daje 
nam statyczne stabilne siedzenie.

Kołyska jest alternatywnym rozwiązaniem 
do domu. Dzięki niej mamy stabilne 
siedzisko i kołyskę do relaksu,  
odpoczynku dla dziecka.

ŁATWE DOSTOSOWANIE
            WYSOKOŚCI

MAŁE I MOCNE NÓŻKI

SZYBKIE I ŁATWE 
DOSTOSOWANIE 
WYSOKOŚCI

ZAMYKANE 
KÓŁKA

ŁATWY W MANEWROWANIU

ESTETYCZNY WYGLĄD 

SIEDZENIE NISKO 
PODŁOGI

 BLOKADA BUJANIA

Baza do nauki, zabawy

Wysoki i niski poziom 
siedzenia

Prosta regulacja siedziska pozwala na 
łatwe i wygodne użytkowanie 
w przedszkolu czy szkole.

Małe nóżki siedziska pozwalają na lepszą 
integracje w przedszkolu czy szkole.

Niska pozycja siedzenia pozwala na 
interakcję z innymi dziećmi, pomaga w 
nauce w przedszkolu.

Minimalistyczna konstrukcja podstawy 
umożliwia zmieszczenie się siedziska przy 
stołach w przedszkolu czy w szkole. 
Pozwala to dziecku pracować w grupie.

Właściwości

Unikalne płozy

Właściwości

Moon-rock 
kołyska



Siedzenie Discovery

13 – 30cm

13	–	27cm

14	–	28cm

45	–	58cm

24	–	39cm

90° - 160°

12	–	25cm

0° - 40°

25kg

7.5kg

Głębokość siedziska

Szerokość siedziska

Długość podnóżka 

Wysokość oparcia 

Wysokość paska na ramiona 

Kąt nachylenia oparcia 

Przestrzeń po nachyleniu oparcia 

Kąt nachylenia siedziska

Maksymalne obciążenie

Waga 

Rozmiar po złożeniu L56	x	W33	x	H14cm

            Wózek

Wysokość przycisku hamulca 77	–	109cm

Szerokość ramy 65cm

Długość ramy 93cm

Średnica przedniego koła 23.5cm

30cm

L84	x	W65	x	H31cm

Średnica koła tylnego 

Wymiary po złożeniu	  

Waga (włącznie z kółkami) 12.5kg

Maksymalne obciążenie 
 siedziska 25kg

Maksymalne obciążenie 

drugiego siedzenia
15kg

Maksymalne obciążenie 

wózka
55kg

Podstawa statyczna

43cm

63cm

17	–	28cm

22	–	32cm

2.5kg

Szerokość ramy

Długość ramy

Wysokość ramy

Wysokość siedzenia od podłogi 

Waga

Maksymalne obciążenie siedzenia 25kg

Podstawa mobilna

61cm

73cm

54cm

38	-	68cm

9.2kg

Szerokość ramy

Długość ramy

Wysokość ramy

Wysokość siedzenia od podłogi 

Waga

Maksymalne obciążenie siedzenia 25kg

Moon-rock kołyska

41cm

71cm

27.5cm

34cm

3.4kg

Szerokość ramy

Długość ramy

Wysokość ramy

Wysokość siedzenia od podłogi 

Waga

Maksymalne obciążenie siedzenia 25kg

Akcesoria

Opcje poduszki 
Standardowa płaska	&	
Regulowana podstawa 
poduszki

Peloty piersiowe 
Wyprofilowane w kształcie 
łeski lub podłużne peloty

Klin odwodzący 
Wyprofilowany klin 
odwodzący

Opcje zagłówka 
Peloty zagłówka & 
Zagłówek potyliczny

Modyfikacje siedziska 
Kliny barkowe pronujące,
Podgięcie lędźwiowe,
Kliny krętażowe,
Klin udowy.

5 punktowe pasy z 
napinaczem

5 punktowe szelki: 
- małe
- duże

Pas biodroy
 2 punktowe lub 4 punktowe

Kamizelka piersiowa  

Stabilizatory kostki 
- stabilizatory na kostki
- pasy na stopy

Podnóżek
 - wyścielenie podnóżka
- pokrowiec podnóżka

Opcje tacki
3 - stopniowa regulacji tacki 
& Wczepiany pałąg

Osłona przed słońcem
Osłania jak dziecko siedzi 
przodem i tyłem do kierunku 
jazdy

Osłona na każdą pogodę
Osłona na silny wiatr i deszcz	&	
Osłona przeciwsłoneczna

Drugie siedzenie



WYŁĄCZNY 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

Firma REHA-ORT s.c. Zajmuje się sprzedażą 
i dystrybucja markowego sprzętu medycznego 
i ortopedycznego.

Od wielu lat pracujemy jako czynni 
fizjoterapeuci z dziećmi z zaburzeniami 
ośrodkowego układu nerwowego dlatego też 
specjalizujemy się w doborze i dopasowaniu 
odpowiedniego sprzętu właśnie

dla dzieci. W swojej bogatej ofercie posiadamy 
także szeroką gamę produktów dla osób 
dorosłych. 

Naszym priorytetem jest indywidualne 
podejscie do klienta aby dobierany przez nas 
sprzęt był jak najlepiej dopasowany do potrzeb 
i możliwości funkcjonalych pacjenta. Większość 
oferowanego przez nas sprzetu możecie 
Państwo u nas przymierzyć.

Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem 
Zdrowia i realizujemy zlecenia z zakresu 
zaopatrzenia ortopedycznego z całej Polski. 

U nas zawsze można skorzystać z fachowej 
porady specjalisty z zakresu fizjoterapii 
telefonicznie lub on-line od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9 -17.

O nas

EC REP
BEO MedConsulting Berlin GmbH

Helmholtzstr, 2-9
10587 Berlin Germany

Tel: +49-30-318045-51

The Reha-Ort Discovery 
is the subject of design 
rights and copyright. 
Patents	Pending.
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