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Od początku istnienia, Medifab 
napędza jeden cel – przynieść 
komfort i możliwość lepszego 
funkcjonowania osobom z 
niepełnosprawnością. 
Zbudowany od podstaw przez rodzinę z Nowej Zelandii, 
Medifab projektuje, produkuje i eksportuje specjalistyczne 
siedziska i wysokiej jakości sprzęt kliniczny dla dzieci i 
dorosłych o złożonych potrzebach medycznych.

Jako firma założona w 1990 roku z prawdziwą pasją do 
pomocy, wprowadzamy innowacje, aby tworzyć 
przełomowe technologie, dzięki czemu nasi klienci mogą 
radzić sobie ze swoimi codziennymi wyzwaniami 
fizycznymi i poznawczymi z godnością, na jaką zasługują.

W ścisłej współpracy z terapeutami, opiekunami i 
klientami nasze podejście zorientowane na klienta i 
filozofia „zrobimy wszystko co konieczne” są podstawą 
wszystkiego, co robimy. A teraz, jako wiodący producent i 
dostawca wysokiej jakości sprzętu klinicznego, nadal 
przekraczamy granice i dostosowujemy nasze rozwiązania, 
abyśmy mogli kształtować lepsze życie w Australii, Nowej 
Zelandii i reszcie świata.

Zdeterminowani 
aby coś zmienić

Naszą wizją jest poprawa jakości życia osób z 
niepełnosprawnością, a także ułatwienie pracy opiekunów 
i terapeutów, którzy ich wspierają. Łącząc innowacyjne 
projekty z dogłębną wiedzą branżową, projektujemy, 
produkujemy i dostarczamy przełomowe rozwiązania dla 
osób o różnych szczególnych potrzebach i 
skomplikowanej niepełnosprawności.

Rewolucjonizowanie świata kontroli posturalnej 

Łamiąc stereotypy i zmieniając branżę na lepze, Spex® jest 
pierwszym na świecie regulowanym siedziskiem zarówno 
dla wózków inwalidzkich, jak i normalnych i wózków.
Łącząc innowacyjne, kreatywne myślenie z dokładną 
oceną kliniczną, opracowaliśmy w pełni konfigurowalne 
siedzisko wyprodukowane w naszym 
najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym w 
Canterbury, dzięki czemu nasi klienci nigdy nie będą 
musieli rezygnować z komfortu.

Zmiana jakości życia za pomocą 
innowacji technicznej

Posiadając specjalistyczne regulowane komponenty 
piankowe i wysoce opracowany sprzęt, siedzisko Spex jest 
zaprojektowane tak, aby dopasowywać się do kształtu ciała 
użytkownika, promując integralność postawy i odciążając 
pacjenta.

Ten w pełni regulowany system, będący innowacją 
techniczną, która zrewolucjonizowała konwencjonalną 
branżę formowanych siedzisk, pozwala opiekunom i 
terapeutom dostosowywać Spex do indywidualnych 
potrzeb posturalnych klienta, sprawiając że codzienny 
dyskomfort odchodzi w zapomnienie.

Globalizacja Spex
Opracowaliśmy modułowe podejście do produkcji, a teraz 
dostarczamy Spex od ręki, aby terapeuci w dowolnym 
miejscu na świecie mogli błyskawicznie rozwiązywać 
złożone problemy z postawą pacjentów.

Dzięki zarejestrowanym światowym patentom i uznawanym 
na całym świecie certyfikatom, które potwierdzają, że Spex 
spełnia rygorystyczne standardy jakości, nasza przełomowa 
technologia nadaje nowe znaczenie słowom wsparcie 
posturalne i komfort.

Zapewnienie komfortu na całym świecie
Nasz cel, jakim jest poprawa życia ludzi na całym świecie 
poprzez eksport Spex, zainspirował nas do usprawnienia 
naszej logistyki i wdrożenia odpowiednich procedur, aby 
móc sprostać rygorystycznym standardom szanowanym i 
uznawanym przez władze na całym świecie. 

Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter Spex, uzyskaliśmy 
dostęp do światowej klasy akredytowanych centrów 
logistycznych ISO w Europie, Azji i Ameryce Północnej, 
dzięki czemu możemy montować produkty na trzech 
kontynentach.

Jakość rozpoznawalna na całym świecie
Po stworzeniu działu ds. jakości skupionego na jakości i 
ciągłym udoskonalaniu produktów, uzyskaliśmy 
certyfikacje ISO 9001 System Zarządzania Jakością, 14001 
System Zarządzania Środowiskowego i 13485 Wyroby 
Medyczne - międzynarodowo uznany standard, który 
wspomaga producentów sprzętu medycznego we wdrażaniu 
systemów zarządzania jakością. 

Te certyfikaty, w połączeniu z naszą kompleksową siecią 
logistyczną, umożliwiają nam dystrybucję w Australii, 
Europy, części Azji i reszcie świata.

Ogólnoświatowa dystrybucja Spex
Dzięki solidnej i wszechstronnej sieci eksportowej oraz 
uznanym na całym świecie certyfikatom możemy 
eksportować produkty Spex na rynki międzynarodowe i 
kształtować lepsze życie w każdym zakątku świata.

Poprzez nasz światowej klasy zakład produkcyjny w 
Canterbury, nasze centra sprzedaży w Auckland i Tasmanii 
oraz nasze biuro rozwoju biznesu w Sydney, prowadzimy 
dystrybucję w Australii poprzez sieć 30 wyspecjalizowanych 
sklepów.

Za pośrednictwem naszych centrów magazynowych w 
Australii i Niemczech dostarczamy produkty Spex na całym 
świecie.



SPEX® 

Poprawiamy komfort życia 
dzięki klinicznie 

sprawdzonym siedzeniom dla 
wózków inwalidzkich
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Regulowane siedziska do wózków Spex 

Wózek Spex Discovery

Wóżek Spex Wonderseat 

Spex - Historia

Poduszka Vigour

Poduszka Spex® Standard Contour 

Poduszka Spex® High Contour 

Poduszka Spex® SuperHigh Contour  

Oparcie Vigour 

Oparcie Mantaray

Oparcie Comfi

Zestaw do konturowania 

Konturowanie powierzchni Oparcia Spex 

Oparcie Spex® 

Oparcie SuperShape®

Peloty piersiowe

Peloty boczne

Certyfikat transportowy

Dziurkowana podstawa siedziska

Klin odwodzący

Zagłówek

Peloty udowe

Podłokietniki 

Wskazówki dot. ustawiania tułowia i miednicy 

Ustawianie tułowia

Ustawianie miednicy 

Stabilizatory kończyn

Spis treści



Regulowane 
siedziska do 

wózków
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Naszą misją jest umożliwienie rodzicom 
prowadzenia dynamicznego, pełnego radości, 
aktywnego stylu życia. Uzyskaj spokój ducha, 
wiedząc, że o specjalne potrzeby Twojego dziecka 
zadbają nasze produkty, dając mu najlepszy 
możliwy start!

Discovery™

Naszą filozofią jest dbanie o dziecko przez 
cały dzień w jednym siedzisku, dlatego 
Discovery można włożyć w każdą z 4 baz, 
oszczędzając na zakupie dodatkowego 
sprzętu.

Zaprojektowany specjalnie dla niemowląt i 
małych dzieci w wieku od 5 miesięcy do 5 
lat, system Discovery pozwala terapeucie 
zoptymalizować opiekę nad dzieckiem od 
najmłodszych lat i pomaga rozwiązywać 
problemy medyczne, jeszcze zanim staną 
się problemami.

Przedstawiamy najnowszą innowację od 
projektantów rewolucyjnego systemu 
siedzeń SPEX® - SPEX Wonderseat. 
Technologia siedzisk SPEX, opracowana 
pierwotnie dla wózków inwalidzkich, jest 
teraz dostępna z jednym z wiodących na 
świecie wózków rehabilitacyjnych, Bingo 
OT.
Specjalna edycja siedzisk SPEX została 
starannie opracowana, dzięki czemu 
terapeuci mogą zapewnić większy komfort 
i lepsze pozycjonowanie młodszym 
dzieciom o złożonych potrzebach 
związanych z siedzeniem, pozwalając na 
korzystanie ze zwykłego wózka zamiast 
wózka inwalidzkiego.



SPEX®

Zapewnia OPTYMALNĄ POZYCJĘ 
SIEDZĄCĄ, aby dziecko mogło 
angażować się w czynności 
funkcjonalne.

Zapewnia świetne możliwości 
pozycjonowania ciała dzięki 
MODUŁOWYM AKCESORIOM, z 
których można korzystać w 
zależności od konkretnych potrzeb.

Wdraża uznane na całym 
świecie PRAKTYKI KLINICZNE I 
TERAPEUTYCZNE dla dzieci z 
niepełnosprawnością.

Może być PROSTY LUB 
ZŁOŻONY w zależności 
od potrzeb użytkownika.

Naszą misją jest umożliwienie rodzicom prowadzenia dynamicznego, pełnego 
radości, aktywnego stylu życia. Uzyskaj spokój ducha, wiedząc, że o specjalne 
potrzeby Twojego dziecka zadbają nasze produkty, dając mu najlepszy 
możliwy start!

OPIEKA W DOBRYM STYLU

KONFIGURACJA MODUŁOWA

Siedzisko można łatwo konfigurować 
dopasowując je do potrzeb dziecka.

PŁYNNE ODCHYLANIE

Odchylenie można ustawić i zablokować 
w dowolnej pozycji od 90° do 160°. Ten 
ergonomiczny bio-mechaniczny system 
redukuje naprężenie skóry podczas 
użytkowania.

Zakres odchylenia mieści się pomiędzy 90° 
a 40°. Ta unikalna funkcja jest wbudowana 
w siedzisko, dzięki czemu będzie dostępna 
niezależnie od wybranej bazy. Mechanizm 
jest połączony z siedziskiem za pomocą 
amalgamatu, co sprawia, że siedzisko ma 
mniej ruchomych części.

ODCHYLANIE OPARCIA•Zapewnia stabilną powierzchnię ułatwiającą pracę
nad poprawą motoryki.

•Modułowe akcesoria siedziska pozwalają
kontrolować postawę ciała, co jest kluczowe w
zapobieganiu i korekcie deformacji kości i
pobudzaniu napięcia mięśniowego.

•Siedzisko można odchylać, podnóżek podnosić, a
oparcie odchylać. Te funkcje pomagają redukować
napięcie, zapewniają komfort i pomagają
użytkownikowi się odprężyć, a także zmniejszają
zmęczenie i zwiększają tolerancję ciała na
pożądaną posturę.

•Siedzisko połączone z bazą Verve, razem z
modułowy akcesoriami i uprzężami sprawia, że
Discovery to wózek klasy premium, który pomaga
stabilizować miednicę i tułów oraz uwalnia górne
kończyny, co pozwala na rozwój małej motoryki i
lepszą interakcję z otoczeniem.

Posiada możliwość BARDZO 
PRECYZYJNEJ REGULACJI, co 
pozwala osiągnąć idealna 
ustawienia dla użytkownika. 

ZALETY KLINICZNE

Wózek

Kod Głębokość 
siedziska 

Szerokość
 siedziska 

Długość
podudzia

Wysokość
 oparcia

Wysokość pasa 
ramiennego 

Odchylenie 
oparcia 

Szerokość pelot
piersiowych

Odchylenie
siedziska

Maksymalne
obciążenie

#2006-0010 13-30 cm 13-27 cm 14-28 cm 45-58 cm 24-39 cm 90-160° 12-25 cm 0-40° 25 kg

Discovery™
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ŚWIETNY CZAS Z RODZINĄ
Launcher
Z ramą niską i wysoką do wyboru, nadaje się zarówno do 
karmienia jak i do zabawy.

#2005-0012-100 -  Rama w kształcie litery A
#2006-0012-000 - Drewniana rama

RELAKS I 
WYPOCZYNEK
Moon Rock
Wygodna baza do 
wypoczynku. 

#2006-0014-000

NAUKA I ZABAWA
Lunar
Regulowana baza pozwalająca 
na interakcję z rówieśnikami.

#2006-0013-000

WYCIECZKI
Verve
Lekki wózek na spacery o nowoczesnym 
wyglądzie.

#2006-0040-000

PODNOSZENIE PODNÓŻKA
Podnóżek odwzorowuje naturalne zginanie 
stawu kolanowego. Pokrętło regulacji 
znajduje się z tyłu fotela, dzięki czemu 
dziecko nie jest narażone na zranienie się 
żadnym elementem w okolicach podnóżka. 

OPARCIE
Oparcie o regulowanej wysokości z 
pelotami bocznymi zapewnia stabilność i 
komfort. Opcjonalna podkładka krzyżowa 
może być dodana do wyściółki, aby zachęcić 
do optymalnej pozycji miednicy.

ZDEJMOWANE POKROWCE 
Wszystkie pokrowce są zdejmowane, można 
je prać w pralce. Ułatwiają cyrkulację 
powietrza, dzięki czemu dziecku nie jest za 
ciepło i nie poci się Opcjonalnie dostępne 
pokrowce do czyszczenia na mokro.

WÓZEK SPEX DISCOVERY

Discovery™
Jedno siedzisko, wiele zastosowań

9



SPEX® 

Verve ma wspaniały styl do zwiedzania przestrzeni i miejsc wewnątrz i na 
zewnątrz. Jest lekki, łatwo się nim manewruje i łatwo go składa. Prosty, 
unikalny system mocowania pozwala na zamontowanie fotela Discovery w 
pozycji skierowanej do przodu lub do tyłu.

ELEGANCKI MIEJSKI STYL 
z czterema kołami

Łatwe manewrowanie w 
trybie POJEDYNCZYM 
LUB INLINE

Kompaktowe składanie 
Podwójne zawieszenie w przednich 
OPONACH 
BEZPOWIETRZNYCH

PRZODEM LUB TYŁEM 
DO KIERUNKU JAZDY
Siedzisko można zamontować 

przodem do opiekuna lub przodem 
do kierunku jazdy!

ELEGANCKI MIEJSKI STYL

Podstawa Verve

DLA JEDNEGO LUB DWÓCH!
Jeśli planujesz mieć kolejne dziecko lub już 
je masz, baza Verve posiada miejsce dla 
rodzeństwa, aby umożliwić opiekunowi 
jednoczesne przewożenie dwójki dzieci. W 
żadnym wypadku nie należy używać 
drugiego siedzenia w pojeździe silnikowym.

HAMULEC NA WYCIĄGNIĘCIE 
RĘKI 
Przycisk w rączce pozwala na łatwe 
zatrzymanie wózka. 6-stopniowa regulacja 
wysokości rączki. 

OCEAN

CALYPSO

MANGO

CHILLI

INK BLACK
Tapicerka ścieralna

SPECYFIKACJA WÓZKA VERVE
Wys. uchwytu do prowadzenia:  77 – 109cm 
Szerokość ramy:  65cm
Długość ramy:  93cm
Średnica przednich kół:  23.5cm 
Średnica tylnych kół:  30cm 
Rozmiar po złożeniu:  L84 x W65 x H31cm 
Waga (z kołami): 12.5kg 
Maks. obciążenie głównego siedziska:  25kg 
Maks. obciążenie siedziska dla rodzeństwa:  15kg 
Maks. obciążenie Verve: 55kg

Discovery™
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WÓZEK SPEX DISCOVERY

ZALETY
• Funkcjonalność i styl w jednym
• W zestawie osłona przeciwsłoneczna i 
wkładka do siedzenia
• Siedzenie odchyla się do pozycji do spania!
• Testowany pod kątem bezpieczeństwa do 
maksymalnej wagi 25 kg
• Ochrona przed wszelkimi warunkami 
pogodowymi dzięki osłonie burzowej Verve i 
podwójnej osłonie przeciwsłonecznej

KOMPAKTOWY ROZMIAR PO ZŁOŻENIU

Po złożeniu rama zajmuje bardzo mało miejsca. 
Można ją zablokować w pozycji złożonej i zdjąć 
tylne koła dla łatwiejszego przechowywania.  

CERTYFIKAT TRANSPORTOWY
Po zamontowaniu na podstawie Verve, 
Spex Discovery spełnia wymagania normy 
ISO 7176-19 w zakresie bezpiecznego 
transportu w pojazdach.

PRZYJAZNY WYGLĄD
Rodzice mogą łatwiej cieszyć się życiem z 
niemedycznym wyglądem Discovery.

Poduszki
Standardowa płaska i regulowana 
poduszka modułowa 

Zagłówki
Różne rodzaje zagłówka, peloty

Stabilizatory stóp
Pasy na stopy lub kostki

Szelki 5-punktowe 
dla niemowląt i małych dzieci

Peloty biodrowe i udowe
Peloty biodrowe, peloty biodrowe, 
klin

Pelota barkowo-mostkowa
Nie stosować przy gastrostomii

Stoliki
regulacja głębokości, wysokości i 
kąta nachylenia, wyścielenie i pałąk

Kamizelka piersiowa
Zapięcie na środku, pasek 
mostkowo-krokowy

Peloty piersiowe
Konturowane i w kształcie łezki

Kliny
Kliny odwodzące ramiona, 
kliny krętarzowe i podkładka 
krzyżowa

Daszek przeciwdeszczowy
Uchwyty montażowe na 
siedzisku

Dodatkowe siedzisko dla 
drugiego dziecka

Folia przeciwdeszczowa/UV
Folia przeciwdeszczowa 
(pojedyncza/podwójna) i UV 
(pojedyncza/podwójna)

Podnożki
Klin zwiększający zgięcie 
grzbietowe stóp i wyścielenie

Footplate can be 
inverted if required and 
a diff erent neoprene 
cover applied

Pas biodrowy
2-punktowy i 4-punktowy

Discovery™
Akcesoria
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ADAPTACJA POCHYLENIA MIEDNICY
Pochylenie miednicy można korygować i 
łatwo regulować na poduszce kulszowej. Jej 
regulowany obszar przedkulszowy można 
dopasować od ręki, aby zwiększyć lub 
zmniejszyć nacisk.

SZYBKIE TWORZENIE KSZTAŁTU
Kształtowanie oparcia pleców pozwala na 
dostosowanie lub korektę deformacji 
kręgosłupa, które będą dodatkowo 
korygowane przez wielostopniowe peloty 
boczne i szelki lub pasy.

BAZA POZYCJONUJĄCA PODUSZKI SPEX 
Podkładki pozycjonujące można wkładać lub 
wyjmować spod poduszki, aby uzyskać różne 
kontury i kształty. W ten sposób możemy 
spełnić obecne wymagania dotyczące postawy 
dziecka i dostosować je w przyszłości.

SYSTEM KONTUROWANIA SPEX
Kieszenie za wewnętrznym piankowym tyłem 
to modułowe regulowane rozwiązanie 
pozwalające na konturowanie kształtu, co 
pozwala dopasować go do zróżnicowanych 
potrzeb użytkowników.  

ASYMETRYCZNE KONTUROWANIE
Kształt oparcia pleców można łatwo 
dostosować do typowych deformacji 
kręgosłupa, takich jak skolioza, lordoza czy 
kifoza.

ZGIĘCIE UD/BIODER I WSPARCIE 
PRZEDKULSZOWE
Dobre podparcie miednicy odgrywa kluczową 
rolę w spowalnianiu, a nawet zapobieganiu 
asymetrii miednicy i kręgosłupa. Dlatego właśnie 
poduszkę można dostosować do potrzeb dziecka 
w obszarze miednicy i uda. 

Twórz rozwiązania za pomocą 
poduszki i oparcia Spex. 

Wózek

Przełom w dziedzinie 
siedzisk do wózków 
rehabilitacyjnych.
SPEX Wonderseat zapewnia nigdy wcześniej nie widziane 
rozwiązanie pediatryczne. Dla dzieci, u których konieczne 
jest pozycjonowanie, a gdzie wózek jest najdogodniejszą 
opcją dla rodziny, SPEX Wonderseat zapewnia optymalne 
siedzisko zaprojektowane tak, aby sprostać nawet 
najtrudniejszym wymaganiom!
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ZAGŁÓWEK COMFI
Najlepszy komfort i wsparcie głowy dzięki 
podparciu bocznemu i potylicznemu. 
Dostępne 2 style: standardowe boki i 
wydłużone boki (na zdjęciu).

Regulowane zawieszenie

Elegancki wózek spacerowy, który umożliwia 
rodzicom zabranie dziecka na zewnątrz i 
poznawanie świata! (W opakowaniu znajduje 
się daszek przeciwdeszczowy).

NAJWYŻSZY KOMFORT I NAJLEPSZY STYL!
SPEX Wondeseat oferuje kolor pasujący do każdego stylu. Wyróżnij się z tłumu czerwonym Chilli 
lub pięknym różem z Calypso. 

WONDERSEAT TECHNOLOGY BINGO OT
• Poduszka Spex 
• Oparcie Spex
• Peloty boczne
• Podłokietniki

OPCJE
• Pasy biodrowe i tułowia
• Zagłówki Comfi

• Uchwyt na butlę tlenową
• Stojak na kroplówkę
• Śpiwór zimowy z kapturem

•  Podstawa pod respirator
• Sandały

•  Baza do użytku wewnątrz 
z regulacją wysokości

•   Peloty biodrowe

• Baza mobilna Bingo 
OT w kolorze matte 
black

• Otwarty podnóżek
• Stolik

• Podnoszony podnóżek 
z regulacją kąta w 
zakresie 85°-160°

• Daszek 
przeciwdeszczowy

• Koszyk
• Zapięcie 

transportowe

Regulowana pozycja leżąca, odchylenie 
siedziska i podnoszony podnóżek

CALYPSOCHILLIGRANITEMANGOOCEAN

dla wózka Bingo OT

WÓZEK SPEX WONDERSEAT



SPEX® 

Rozmiar Wózka Bingo Rozmiar 1 Rozmiar 2

Kod do zamówienia wózka Bingo 2885-0031-032 2885-0032-032

Siedzisko

A Szerokość bioder 17-28cm (6.5-11”) 22-33cm (8.5-13”)

B Głębokość siedziska 18-23cm (7-9”) 1.1 Poduszka 23-30cm (9-12”) 1.2 Poduszka 23-33cm (9-13”) 2.1 
Poduszka 28-38cm (11-15”) 2.2 Poduszka

C Wysokość oparcia 36-44cm (14-17”) 40-48cm (16-19”)

D Długość podudzia* 25-40cm (10-16") 25-45cm (10-18")

E Szerokość boczna tułowia 12-28cm (5-11”) 15-30cm (6-12”)

F Wysokość boczna tułowia 15-34cm (6-13.5”) 17-40cm (6.5-16”)

G Wysokość podłokietnika 15-22cm (6-8.5”) 15-22cm (6-8.5”)

H Wewn. szer. podłokietnika 20-32cm (8-13”) 28-38cm (11-15”)

I Wysokość zagłówka 45-65cm (18-25.5”) 50-70cm (20-28”)

J Całk. szer. poduszki 33cm (13”) Roz. 1.1 33cm (13”) Roz. 1.2 38cm (15”) Roz. 2.1 38cm (15”) Roz. 2.2

K Wewn. szer. poduszki 23cm (9”) Roz. 1.1 28cm (11”) Roz. 1.2 28cm (11”) Roz. 2.1 33cm (13”) Roz. 2.2

L Kontur uda wewn. 15cm (6”) Roz. 1.1 17cm (6.5”) Roz. 1.2 18cm (7”) Roz. 2.1 20cm (8”) Roz. 2.2

M Wys. boku poduszki 14cm (5.5”) 14cm (5.5”)

N Wys. konturu uda 9cm (3.5”) 9cm (3.5”)

O Wys. konturu klina 5cm (2”) 5cm (2”)

P Szer. poduszki oparcia 33cm (13”) 38cm (15”)

Q Szer. poduszki tułowia 26cm (10”) 30cm (12”)

Wózek

Głębokość siedziska ramy 18-30cm (7-12”) 20-38cm (8-15”)

Wysokość siedziska ramy 36-46cm (14-18”) 41-55cm (16-22”)

Kąt odchylenia oparcia 90-160°

Wys. uchwytu do prowadz. 75-110cm (29.5-43”)

Całkowita szerokość ramy 63cm (25”) 68cm (27”)

Maks. obciążenie siedziska 50kg (110lb) (waga ciała i inne obciążenie)

Maks. obciążenie ramy 60kg (132lb)

**  Możliwość regulacji 
pelot w zakresie 5 cm 

Zestaw zawiera ramę w kolorze matte black z zapięciem transportowym, 
koszyk 3kg, stolik i daszek przeciwdeszczowy. 

*  Spacer można zmniejszyć
o 5 cm. 

Wymiary użytkownika
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PODUSZKA SPEX SUPERHIGH
Specjalnie zaprojektowana dla małego 
dziecka o umiarkowanych lub wysokich 
wymaganiach w zakresie pozycjonowania. 
SPEX Superhigh zapewnia optymalny 
kontur przywodzenia i odwodzenia, aby 
skutecznie ustawiać miednicę i nogi. 
Technologia pozycjonowania Spex pozwala 
na dalszą regulację pochylenia miednicy, 
bioder itp. 

PELOTY PIERSIOWE
Wygodne peloty boczne o regulowanej 
szerokości, głębokości i wielu kątach. 
Opatentowany system obrotowy umożliwia 
obrót peloty, aby można było prawidłowo 
dopasować ją do tułowia użytkownika. 
Mechanizm odchylający ułatwia wyjmowanie 
dziecka z siedziska.

OPARCIE SPEX
Wygodne, redukujące napięcie oparcie z 
systemem konturowania, które pozwala na 
spersonalizowane konturowanie w przypadku 
wypukłości kości, skoliozy i innych 
asymetrycznych pozycji pleców.

PODŁOKIETNIKI
Wygodne, wyściełane podłokietniki z 
szybkozamykaczami ułatwiają opiekunowi 
wyjmowanie dziecka z siedziska. 

SANDAŁY POZYCJONUJĄCE
Paski można wykorzystać na wiele 
sposobów, aby uzyskać najbardziej 
odpowiednie wsparcie dla każdego dziecka. 
Posiadają niezależną regulację, aby 
dokładnie dopasować pozycję stopy.

PELOTY BIODROWE
Wielostronnie regulowane peloty biodrowe 
posiadają regulację szerokości i kąta, co 
zapewnia optymalną kontrolę miednicy. 
Peloty mocuje się za pomocą szybkozłączki, 
co oznacza, że umieszczanie dziecka w 
siedzisku jest proste. 

Rehabilitacja staje się łatwiejsza dzięki innowacyjnym siedzeniom Spex.

Regulowane siedzisko i wózek

Podstawa do użytku wewnątrz Cobra z 
regulacją wysokości. Siedzisko łatwo 
przenieść do Cobry na czas karmienia i 
innych czynności. Możliwa regulacja 
odchylenia.

Siedzisko przodem do kierunku jazdy. Siedzisko tyłem do kierunku jazdy.

WÓZEK SPEX WONDERSEAT

User measurements



Historia
Medifab opracowuje specjalistyczne 
produkty do siedzenia zapewniające 
optymalne połączenie formy, funkcji i 
komfortu od 1990 roku.
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Marka Spex® to wynik ponad 25 lat 
badań, prób i słuchania opinii 
klientów. Jako innowatorzy branżowi 
współpracowaliśmy z najlepszymi 
terapeutami i testowaliśmy nasze 
produkty pod kątem ich działania oraz 
zbieraliśmy opinie użytkowników. 
Spex wyróżnia się wysokimi 
standardami projektowania i oceny 
klinicznej, dzięki czemu siedziska 
mają mnóstwo zalet i doskonale się 
sprawdzają.. 

Zalety Spex®

Siedziska Spex przeznaczone są dla użytkowników, którzy 
wymagają wsparcia posturalnego i spełniają zadania 
wyznaczone przez terapeutów z naciskiem na skrócenie 
czasu potrzebnego do osiągnięcia pożądanego rozwiązania, 
jednocześnie sprawiając, że stopniowa adaptacja jest łatwa.  

•  Siedzisko o odpowiednich cechach terapeutycznych
• Łatwe w użyciu od początku do końca
• Rozwiązuje potrzeby klientów związane z siedzeniem w

minimalnym czasie
• Można je dostosować do różnych wad postawy
• Elastyczne modułowe wykonanie pozwala dostosować się

do zmieniających się potrzeb posturalnych
• Można zamontować na niemal każdej podstawie wózka

inwalidzkiego
• Oddychający materiał
• Standardowe rozmiary od 10” do dużych dorosłych;

niestandardowe rozmiary na zamówienie
• Certyfikowane normy bezpieczeństwa transportu wózków

inwalidzkich

Osprzęt
Sprzęt Spex jest owocem wysiłków inżynieryjnych skoncentrowanych 
na stworzeniu łatwego w montażu interfejsu, który będzie pasował 
praktycznie do każdego pacjenta i każdego wózka.  

Spex testowany był zgodnie z normami transportu RESNA WC-4, 
Sekcja 20 i ISO16840-4. Jeśli użyjesz go w połączeniu z podstawą 
jezdną zgodną z normą WC19 / ISO 7179-19, możesz być pewien, że 
spełni on swoje zadanie, zapewniając dużą odporność i trwałość. 

Sprzęt Spex można wykorzystać jako elementy konstrukcyjne innych 
rozwiązań i formowanych systemów siedzeń.

Uwaga: Wykorzystanie sprzętu z nowej serii w połączeniu ze 
starszymi modelami nie jest zalecane ze względu na testy 
bezpieczeństwa i certyfikację.

Technologia Axial® 
Dla wielu klientów posiadających asymetryczną sylwetkę i 
wymagającym podparcia i utrzymania postawy, nasza 
opatentowana technologia Axial zapewnia właściwy 
kontakt ciała z powierzchnią sprzętu i odpowiednie 
oparcie ciała z systemem obrotowym.

Osiowy osprzęt umożliwia ustawienie pelot pod dowolnym 
kątem, aby odpowiednio zabezpieczyć zrotowaną 
miednicę, skoliozę itp. tak, aby interfejs peloty znajdował 
się w odpowiedniej pozycji, w pełnym kontakcie z 
powierzchnią ciała. Wpływa to na odpowiednie rozłożenie 
ciężaru, co pozwala zredukować napięcie i ucisk, czy to za 
pomocą miednicy biodrowej, piersiowej, udowej czy klina 
odwodzącego. 

Specjalne poprzeczki w kształcie litery Z umożliwiają 
swobodną regulację szerokości i kąta pelot w celu 
utrzymania prawidłowej postawy ciała. Oprócz regulacji 
obrotowej, poprzeczki pozwalają dowolnie przesuwać 
peloty i regulować szerokość.  

Spex jest przedmiotem patentów, patentów w toku, praw do wzorów i 
praw autorskich. Medifab przywiązuje wielką wagę do praw własności 
intelektualnej i zastrzega sobie prawo do ich ochrony. Instrukcję dla 
użytkownika można pobrać ze strony www.spexseating.com/resources. 
Siedzisko Spex może nie działać zgodnie z przeznaczeniem w 
ekstremalnych temperaturach; trzymać z dala od źródeł wilgoci i 
ekstremalnych temperatur.



Szerokość Długość Wys. koryta Wys. poduszki* Kod Poduszki Kod Dod. Wyścielenia Kod Podkładki dla osób 
nietrzymających moczu

Kod Poduszki High
Contour

10" 10" 30 mm 2" 1103-1010-0SC 1125-1010-6SC 1135-1010-7SC 1103-1010-0HC

  " 12" 30 mm 2" 1103-1012-0SC 1125-1012-6SC 1135-1012-7SC 1103-1012-0HC

11" 10" 30 mm 2.5" 1103-1110-0SC 1125-1110-6SC 1135-1110-7SC 1103-1110-0HC

  " 12" 30 mm 2.5" 1103-1112-0SC 1125-1112-6SC 1135-1112-7SC 1103-1112-0HC

12" 12" 30 mm 2.5" 1103-1212-0SC 1125-1212-6SC 1135-1212-7SC 1103-1212-0HC

  " 14" 30 mm 2.5" 1103-1214-0SC 1125-1214-6SC 1135-1214-7SC 1103-1214-0HC

13" 12" 30 mm 2.5" 1103-1312-0SC 1125-1312-6SC 1135-1312-7SC 1103-1312-0HC

  " 14" 30 mm 2.5" 1103-1314-0SC 1125-1314-6SC 1135-1314-7SC 1103-1314-0HC

14" 14" 30 mm 2.5" 1103-1414-0SC 1125-1414-6SC 1135-1414-7SC 1103-1414-0HC

  " 16" 30 mm 2.5" 1103-1416-0SC 1125-1416-6SC 1135-1416-7SC 1103-1416-0HC

  " 18" 30 mm 2.5" 1103-1418-0SC 1125-1418-6SC 1135-1418-7SC 1103-1418-0HC

15" 14" 30 mm 2.5" 1103-1514-0SC 1125-1514-6SC 1135-1514-7SC 1103-1514-0HC

  " 16" 30 mm 2.5" 1103-1516-0SC 1125-1516-6SC 1135-1516-7SC 1103-1516-0HC

16" 16" 30 mm 2.75" 1103-1616-0SC 1125-1616-6SC 1135-1616-7SC 1103-1616-0HC

  " 18" 30 mm 2.75" 1103-1618-0SC 1125-1618-6SC 1135-1618-7SC 1103-1618-0HC

  " 20" 30 mm 2.75" 1103-1620-0SC 1125-1620-6SC 1135-1620-7SC 1103-1620-0HC

17" 17" 30 mm 2.75" 1103-1717-0SC 1125-1717-6SC 1135-1717-7SC 1103-1717-0HC

  " 18" 30 mm 2.75" 1103-1718-0SC 1125-1718-6SC 1135-1718-7SC 1103-1718-0HC

18" 18" 30 mm 3" 1103-1818-0SC 1125-1818-6SC 1135-1818-7SC 1103-1818-0HC

  " 20" 30 mm 3" 1103-1820-0SC 1125-1820-6SC 1135-1820-7SC 1103-1820-0HC

19" 18" 30 mm 3" 1103-1918-0SC 1125-1918-6SC 1135-1918-7SC 1103-1918-0HC

  " 20" 30 mm 3" 1103-1920-0SC 1125-1920-6SC 1135-1920-7SC 1103-1920-0HC

20" 20" 30 mm 3" 1103-2020-0SC 1125-2020-6SC 1135-2020-7SC 1103-2020-0HC

  " 22" 30 mm 3" 1103-2022-0SC 1125-2022-6SC 1135-2022-7SC 1103-2022-0HC

SPEX® 

Poduszka Vigour 
CECHY KLINICZNE
Zaprojektowana dla użytkownika, który ma symetryczną lub lekko 
asymetryczną postawę ciała wymagającą łagodnej lub 
umiarkowanej kontroli postawy. Doskonały wybór dla osób, które: 

• Potrzebują redukcji ucisku i redystrybucji
• Potrzebują stabilizacji miednicy
• Potrzebują umiarkowanej kontroli postawy i kończyn górnych
• Potrzebują umiarkowanej kontroli odwodzenia lub przywodzenia

CECHY FUNKCJONALNE
• Piankowo-żelowe wgłębienie kulszowe równomiernie rozkłada napięcie

w okolicach miednicy i w połączeniu z dwuwarstwową osłoną redukuje
naprężanie się mięśni wrażliwych obszarach

• Specjalna kombinacja warstw pianki zapewnia wsparcie dla prawidłowej
postawy siedzącej

• Niewielkie podwyższenie uda wbudowane w celu zwiększenia
równowagi

• Zapewnia wyjątkowy komfort miednicy
• Specyficzne konturowanie zapewnia wysoki stopień stabilności

miednicy
• Kanał kości ogonowej dla lepszego odciążenia (dla rozmiarów 16"+)
• Dwuwarstwowa osłona zmniejsza naprężanie się mięśni, a oddychająca

siatka powietrzna
• na bokach poduszki redukuje pocenie
• W komplecie podkładka dla osób nietrzymających moczu
• Możliwość dostosowania do zróżnicowanych potrzeb, takich jak różna

długość nóg
• Waga poduszki wynosi od ok. 0,7 do ok. 2,6 kg
• Dostępna jest również poduszka Vigor o wysokim konturze, z

wysokością koryta 50 mm

*  Wysokość od podstawy poduszki do wysokości powierzchni siedzenia
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Szerokość Długość Wys. koryta Wysokość poduszki* Kod Poduszki Kod Dod. Wyścielenia Kod Podkładki dla osób 
nietrzymających moczu

10" 10" 30 mm 2" 1105-1010-0SC 1125-1010-6SC 1135-1010-7SC

  " 12" 30 mm 2" 1105-1012-0SC 1125-1012-6SC 1135-1012-7SC

11" 10" 30 mm 2.5" 1105-1110-0SC 1125-1110-6SC 1135-1110-7SC

  " 12" 30 mm 2.5" 1105-1112-0SC 1125-1112-6SC 1135-1112-7SC

12" 12" 30 mm 2.5" 1105-1212-0SC 1125-1212-6SC 1135-1212-7SC

  " 14" 30 mm 2.5" 1105-1214-0SC 1125-1214-6SC 1135-1214-7SC

13" 12" 30 mm 2.5" 1105-1312-0SC 1125-1312-6SC 1135-1312-7SC

  " 14" 30 mm 2.5" 1105-1314-0SC 1125-1314-6SC 1135-1314-7SC

14" 14" 30 mm 2.5" 1105-1414-0SC 1125-1414-6SC 1135-1414-7SC

  " 16" 30 mm 2.5" 1105-1416-0SC 1125-1416-6SC 1135-1416-7SC

  " 18" 30 mm 2.5" 1105-1418-0SC 1125-1418-6SC 1135-1418-7SC

15" 14" 30 mm 2.5" 1105-1514-0SC 1125-1514-6SC 1135-1514-7SC

  " 16" 30 mm 2.5" 1105-1516-0SC 1125-1516-6SC 1135-1516-7SC

16" 16" 30 mm 2.75" 1105-1616-0SC 1125-1616-6SC 1135-1616-7SC

  " 18" 30 mm 2.75" 1105-1618-0SC 1125-1618-6SC 1135-1618-7SC

  " 20" 30 mm 2.75" 1105-1620-0SC 1125-1620-6SC 1135-1620-7SC

17" 17" 30 mm 2.75" 1105-1717-0SC 1125-1717-6SC 1135-1717-7SC

  " 18" 30 mm 2.75" 1105-1718-0SC 1125-1718-6SC 1135-1718-7SC

18" 18" 30 mm 3" 1105-1818-0SC 1125-1818-6SC 1135-1818-7SC

  " 20" 30 mm 3" 1105-1820-0SC 1125-1820-6SC 1135-1820-7SC

19" 18" 30 mm 3" 1105-1918-0SC 1125-1918-6SC 1135-1918-7SC

  " 20" 30 mm 3" 1105-1920-0SC 1125-1920-6SC 1135-1920-7SC

20" 20" 30 mm 3" 1105-2020-0SC 1125-2020-6SC 1135-2020-7SC

  " 22" 30 mm 3" 1105-2022-0SC 1125-2022-6SC 1135-2022-7SC

Poduszka Spex® 
Standard Contour

CECHY KLINICZNE
Zaprojektowana dla użytkowników, którzy mają umiarkowane 
lub wysokie wymagania w zakresie pozycjonowania i redukcji 
napięcia. Doskonały wybór dla osób, które:

• Mają zmieniające się z czasem potrzeby dotyczące postury
• Mają symetryczną lub asymetryczną pozycję siedzącą, która

wymaga korekcji lub kontroli
• Wymagają poprawy komfortu w obszarze miednicy i

zmniejszenia / dystrybucji napięcia
• Wymagają wysokiego stopnia stabilności miednicy i specyficznego

konturowania
• Mają napięte ścięgna podkolanowe / brak zgięcia biodrowego
• Potrzebują umiarkowanej kontroli odwodzenia i przywodzenia

CECHY FUNKCJONALNE
• Stworzona jako rozwiązanie dla asymetrycznych pozycji ciała
• Strategiczne podkładki konturowe oferują pełne dostosowanie do

indywidualnych potrzeb klienta
• Piankowo-żelowe wgłębienie kulszowe równomiernie rozkłada napięcie

w okolicach miednicy i w połączeniu z dwuwarstwową osłoną redukuje
naprężanie się mięśni wrażliwych obszarach

• Kanał kości ogonowej dla lepszego odciążenia (dla rozmiarów 16 "+)
• Dwuwarstwowa osłona zmniejsza naprężanie się mięśni, a oddychająca

siatka powietrzna na bokach poduszki redukuje pocenie
• W komplecie podkładka dla osób nietrzymających moczu
• Możliwość dostosowania do zróżnicowanych potrzeb, takich jak różna

długość nóg
• Waga poduszki wynosi od ok. 0,7 do ok. 2,6 kg

PODUSZKA VIGOUR SPEX® 

STANDARD CONTOUR

* Wysokość od podstawy poduszki do wysokości powierzchni siedzenia



• Potrzebują wysokiej kontroli odwodzenia i przywodzenia
• Mają zmieniające się z czasem potrzeby dotyczące postury
• Mają symetryczną lub asymetryczną pozycję siedzącą, która wymaga korekcji

lub kontroli
• Wymagają poprawy komfortu w obszarze miednicy i zmniejszenia /

dystrybucji napięcia
• Wymagają wysokiego stopnia stabilności miednicy i specyficznego

konturowania

CECHY FUNKCJONALNE
• Baza pozycjonująca dostosowuje się do napiętych ścięgien stawu kolanowego /

braku zgięcia bioder
• Stworzona jako rozwiązanie dla asymetrycznych pozycji ciała
• Strategiczne podkładki konturowe oferują pełne dostosowanie do

indywidualnych potrzeb klienta
• Piankowo-żelowe wgłębienie kulszowe równomiernie rozkłada napięcie w

okolicach miednicy i w połączeniu z dwuwarstwową osłoną redukuje
naprężanie się mięśni we wrażliwych obszarach

• Kanał kości ogonowej dla lepszego odciążenia (dla rozmiarów 16 "+)
• Dwuwarstwowa osłona zmniejsza naprężanie się mięśni, a oddychająca siatka

powietrzna na bokach poduszki redukuje pocenie
• W komplecie podkładka dla

osób nietrzymających moczu
• Możliwość dostosowania

do zróżnicowanych potrzeb,
takich jak różna długość nóg

• Waga poduszki wynosi od
ok. 0,8 do ok. 2,7 kg

Wspomnianych modyfikacji można dokonać zgodnie z potrzebami użytkownika

Poduszka Spex High Contour oferuje dodatkowe wsparcie uda i 
odwodziciela. Jest to kluczowe rozwiązanie dla prawidłowego i 
skutecznego ustawiania miednicy. Modyfikuj ustawienia od ręki dzięki 
bazie pozycjonującej. 

CECHY KLINICZNE
Zaprojektowana dla użytkowników, którzy mają umiarkowane lub 
wysokie wymagania w zakresie pozycjonowania i redukcji napięcia. 
Doskonały wybór dla osób, które:

SPEX® 

Poduszka Spex® High Contour

BAZA POZYCJONUJĄCA SPEX 

Poduszkę można konfigurować, aby 
dopasować ją do wielu różnych pozycji osób 
z niepełnosprawnościami lub problemami z 
siedzeniem. Regulując strategiczną 
podstawę pozycjonującą, profiluje się 
powierzchnię poduszki, aby poprawić 
ogólną postawę, wyrównać miednicy, 
ułatwić siedzenie, poprawić komfort i 
zredukować ucisk

NAPIĘTE ŚCIĘGNA PODKOLANOWE / 
OGRANICZONA RUCHOMOŚĆ BIODER / 
TYŁOPOCHYLENIE MIEDNICY
Poduszkę można uformować tak, aby pochylała 
się do przodu, poprzez wyjęcie części pianek z 
przodu i dołożenie dodatkowych z tyłu.  

MODYFIKACJE I POZYCJONOWANIE 
Buduj pianki pod udami, aby poprawić 
wsparcie i kontrolę okolicy przedkulszowej. 

ROTACJA MIEDNICY
Aby pomóc kontrolować rotowanie 
miednicy, należy nabudować pianki pod 
odpowiednią nogą (przed kulszem).
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Specjalny dwuwarstwowy 
materiał REDUKUJĄCY 
ŚCINANIE MIĘŚNI 

 KONTROLA I 
WSPARCIE odwodziciela i 
przywodziciela

STABILIZUJ MIEDNICĘ 
za pomocą regulowanej 
bazy pozycjonującej

MOŻLIWOŚĆ 
DOSTOSOWANIA 
dla wszystkich 
pozycji siedzących

Szerokość Długość Wysokość Koryta Wysokość Poduszki* Kod Poduszki Kod Dod. Wyścielenia Kod Podkładki dla osób 
nietrzymających moczu

10" 10" 50 mm 2" 1105-1010-0HC 1125-1010-6HC 1135-1010-7HC

  " 12" 50 mm 2" 1105-1012-0HC 1125-1012-6HC 1135-1012-7HC

11" 10" 50 mm 2.5" 1105-1110-0HC 1125-1110-6HC 1135-1110-7HC

  " 12" 50 mm 2.5" 1105-1112-0HC 1125-1112-6HC 1135-1112-7HC

12" 12" 50 mm 2.5" 1105-1212-0HC 1125-1212-6HC 1135-1212-7HC

  " 14" 50 mm 2.5" 1105-1214-0HC 1125-1214-6HC 1135-1214-7HC

13" 12" 50 mm 2.5" 1105-1312-0HC 1125-1312-6HC 1135-1312-7HC

  " 14" 50 mm 2.5" 1105-1314-0HC 1125-1314-6HC 1135-1314-7HC

14" 14" 50 mm 2.5" 1105-1414-0HC 1125-1414-6HC 1135-1414-7HC

  " 16" 50 mm 2.5" 1105-1416-0HC 1125-1416-6HC 1135-1416-7HC

  " 18" 50 mm 2.5" 1105-1418-0HC 1125-1418-6HC 1135-1418-7HC

15" 14" 50 mm 2.5" 1105-1514-0HC 1125-1514-6HC 1135-1514-7HC

  " 16" 50 mm 2.5" 1105-1516-0HC 1125-1516-6HC 1135-1516-7HC

16" 16" 50 mm 2.75" 1105-1616-0HC 1125-1616-6HC 1135-1616-7HC

  " 18" 50 mm 2.75" 1105-1618-0HC 1125-1618-6HC 1135-1618-7HC

  " 20" 50 mm 2.75" 1105-1620-0HC 1125-1620-6HC 1135-1620-7HC

17" 17" 50 mm 2.75" 1105-1717-0HC 1125-1717-6HC 1135-1717-7HC

  " 18" 50 mm 2.75" 1105-1718-0HC 1125-1718-6HC 1135-1718-7HC

18" 18" 50 mm 3" 1105-1818-0HC 1125-1818-6HC 1135-1818-7HC

  " 20" 50 mm 3" 1105-1820-0HC 1125-1820-6HC 1135-1820-7HC

19" 18" 50 mm 3" 1105-1918-0HC 1125-1918-6HC 1135-1918-7HC

  " 20" 50 mm 3" 1105-1920-0HC 1125-1920-6HC 1135-1920-7HC

20" 20" 50 mm 3" 1105-2020-0HC 1125-2020-6HC 1135-2020-7HC

  " 22" 50 mm 3" 1105-2022-0HC 1125-2022-6HC 1135-2022-7HC

* Wysokość od podstawy poduszki do wysokości powierzchni siedzenia

PODUSZKA SPEX® HIGH CONTOUR 



• Wymagają dodatkowej immersji w obszarze miednicy i bioder
• Potrzebują pelot udowych ze względu na stopień napięcia mięśniowego.

Peloty mocowane są wyżej dla wyrównania - patrz tabela rozmiarów.
• Jeśli nie można przytrzymać kończyn za pomocą zewnętrznych pelot udowych

lub jeśli nie można użyć pelot udowych, poduszka SuperHigh Contour zapewni
potrzebne wsparcie i stabilizację

• Mają symetryczną lub asymetryczną pozycję siedzącą, która wymaga korekcji
lub kontroli

• Wymagają poprawy komfortu w obszarze miednicy i zmniejszenia /
dystrybucji napięcia

• Wymagają wysokiego stopnia stabilności miednicy i specyficznego
• konturowania

CECHY FUNKCJONALNE
• Baza pozycjonująca dostosowuje się do napiętych ścięgien stawu

kolanowego / braku zgięcia bioder
• Nie wymaga obsługi! Niezawodne rozwiązanie!
• Strategiczne podkładki konturowe oferują pełne dostosowanie do

indywidualnych potrzeb klienta
• Zdejmowane boczne usztywniacze pozwalające na dodatkowe wsparcie uda
• Piankowo-żelowe wgłębienie kulszowe równomiernie rozkłada napięcie w

okolicach miednicy i w połączeniu z dwuwarstwową osłoną redukuje
naprężanie się mięśni we wrażliwych obszarach

• Kanał kości ogonowej dla lepszego odciążenia (dla rozmiarów 16 "+)
• Dwuwarstwowa osłona zmniejsza naprężanie się mięśni, a oddychająca siatka

powietrzna na bokach poduszki redukuje pocenie
• W komplecie podkładka dla osób nietrzymających moczu
• Customisable for many requirements such as leg length discrepancies
• Możliwość dostosowania do zróżnicowanych potrzeb, takich jak różna

długość nóg
• Waga poduszki wynosi od ok. 0,9 do ok. 2,8 kg
• Teraz w standardzie niższy profil z tyłu poduszki dla łatwiejszego mocowania

pasów

Wspomnianych modyfikacji można dokonać zgodnie z potrzebami użytkownika

Korzystając z technologii bazy pozycjonującej Spex, poduszka SuperHigh 
Contour tworzy optymalną podstawę dla miednicy użytkownika 
potrzebującego dodatkowej immersji w obszarze miednicy i bioder.

Właściwości poduszki zapewniają osłonę bioder / nóg, a także idealną 
redystrybucję nacisku na całej poduszce siedziska. Klin udowy w połączeniu z 
bocznymi pelotami udowymi maksymalizują stabilność użytkownika, 
zapewniając większą równowagę i wsparcie górnej części ciała. Obejmująca 
ciało poduszka SuperHigh Contour zapewnia komfort i codzienną ulgę w 
pozycji siedzącej; podczas gdy oddychająca tkanina 3D pomaga zmniejszyć 
pocenie się i przegrzewanie. 

CECHY KLINICZNE
Zaprojektowana dla użytkowników, którzy mają umiarkowane lub wysokie 
wymagania w zakresie pozycjonowania. Doskonały wybór dla osób, które:

SPEX® 

Poduszka Spex® SuperHigh Contour 

BAZA POZYCJONUJĄCA SPEX

Poduszkę można konfigurować, aby 
dopasować ją do wielu różnych pozycji osób 
z niepełnosprawnościami lub problemami z 
siedzeniem. Regulując strategiczną 
podstawę pozycjonującą, profiluje się 
powierzchnię poduszki, aby poprawić 
ogólną postawę, wyrównać miednicy, 
ułatwić siedzenie, poprawić komfort i 
zredukować ucisk.

NAPIĘTE ŚCIĘGNA PODKOLANOWE /
OGRANICZONA RUCHOMOŚĆ BIODER /
TYŁOPOCHYLENIE MIEDNICY 
Poduszkę można uformować tak, aby pochylała się 
do przodu, poprzez wyjęcie części pianek z przodu 
i dołożenie dodatkowych z tyłu.

MODYFIKACJE I POZYCJONOWANIE 
Buduj pianki pod udami, aby poprawić 
wsparcie i kontrolę okolicy przedkulszowej.

ROTACJA MIEDNICY
Aby pomóc kontrolować rotowanie 
miednicy, należy nabudować pianki pod 
odpowiednią nogą (przed kulszem).
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Głębokie  OSADZENIE 
BIODER dla ulgi i 
komfortu

Bardzo wysokie kontury 
pośrodku i po bokach DLA 
STABILNOŚCI I KONTROLI

STABILIZUJ MIEDNICĘ 
za pomocą regulowanej
bazy pozycjonującej

Specjalnie wyprofilowana 
pianka zapewnia 
TRWAŁOŚĆ

Szerokość Długość Wysokość Koryta Wysokość Poduszki* Kod Poduszki Kod Dod. Wyścielenia Kod Podkładki dla osób
nietrzymających moczu

10" 10" 80 mm 2" 1105-1010-0SS 1125-1010-6SS 1135-1010-7SS

  " 12" 80 mm 2" 1105-1012-0SS 1125-1012-6SS 1135-1012-7SS

11" 10" 80 mm 2.5" 1105-1110-0SS 1125-1110-6SS 1135-1110-7SS

  " 12" 80 mm 2.5" 1105-1112-0SS 1125-1112-6SS 1135-1112-7SS

12" 12" 80 mm 2.5" 1105-1212-0SS 1125-1212-6SS 1135-1212-7SS

  " 14" 80 mm 2.5" 1105-1214-0SS 1125-1214-6SS 1135-1214-7SS

13" 12" 80 mm 2.5" 1105-1312-0SS 1125-1312-6SS 1135-1312-7SS

  " 14" 80 mm 2.5" 1105-1314-0SS 1125-1314-6SS 1135-1314-7SS

14" 14" 100 mm 2.5" 1105-1414-0SS 1125-1414-6SS 1135-1414-7SS

  " 16" 100 mm 2.5" 1105-1416-0SS 1125-1416-6SS 1135-1416-7SS

  " 18" 100 mm 2.5" 1105-1418-0SS 1125-1418-6SS 1135-1418-7SS

15" 14" 100 mm 2.5" 1105-1514-0SS 1125-1514-6SS 1135-1514-7SS

  " 16" 100 mm 2.5" 1105-1516-0SS 1125-1516-6SS 1135-1516-7SS

16" 16" 100 mm 2.75" 1105-1616-0SS 1125-1616-6SS 1135-1616-7SS

  " 18" 100 mm 2.75" 1105-1618-0SS 1125-1618-6SS 1135-1618-7SS

  " 20" 100 mm 2.75" 1105-1620-0SS 1125-1620-6SS 1135-1620-7SS

17" 17" 100 mm 2.75" 1105-1717-0SS 1125-1717-6SS 1135-1717-7SS

  " 18" 100 mm 2.75" 1105-1718-0SS 1125-1718-6SS 1135-1718-7SS

18" 18" 100 mm 3" 1105-1818-0SS 1125-1818-6SS 1135-1818-7SS

  " 20" 100 mm 3" 1105-1820-0SS 1125-1820-6SS 1135-1820-7SS

19" 18" 100 mm 3" 1105-1918-0SS 1125-1918-6SS 1135-1918-7SS

  " 20" 100 mm 3" 1105-1920-0SS 1125-1920-6SS 1135-1920-7SS

20" 20" 100 mm 3" 1105-2020-0SS 1125-2020-6SS 1135-2020-7SS

  " 22" 100 mm 3" 1105-2022-0SS 1125-2022-6SS 1135-2022-7SS

PODUSZKA SPEX® 

SUPERHIGH CONTOUR 

* Wysokość od podstawy poduszki do wysokości powierzchni siedzenia



Lekkie, ale jednocześnie wytrzymałe, aby sprostać codziennym 
wymaganiom aktywnych użytkowników wózków inwalidzkich. Kąt oparcia 
pleców i głębokość siedziska zapewniają wyjątkową regulację i mogą być 
ustawiane podczas gdy użytkownik siedzi w wózku. Wentylowany materiał 
spacer zwiększa przepływ powietrza oferując codzienny komfort.
VIGOUR LO
Posiada nowe dwustronne wyścielenie. Oferuje 
wsparcie okolicy krzyżowej i lędźwiowej 
umożliwiając nieograniczony zakres ruchu 
górnej części ciała.
Zaprojektowane dla osób, które wymagają:

• Solidnego oparcia do wózka do samodzielnej jazdy
• Minimalnego wsparcia posturalnego
• Ulepszonego wsparcia kręgosłupa i miednicy przy

zachowaniu możliwości samodzielnej komfortowej
jazdy

• Dla klientów z łagodną asymetrią tułowia
Vigour Lo waży od ok. 0.8 do 1.5 kg

VIGOUR MID
Lekki, zaprojektowany do skutecznej 
samodzielnej jazdy z wcięciami na łopatki, aby 
ułatwić poruszanie ramionami.  
Zaprojektowane dla osób, które wymagają:

• Solidnego oparcia do wózka do samodzielnej jazdy
• Minimalnego lub umiarkowanego wsparcia
posturalnego
• Ulepszonego wsparcia kręgosłupa i miednicy przy
zachowaniu możliwości samodzielnej komfortowej
jazdy
• W połączeniu z pelotami bocznymi oferuje
wyjątkowe wsparcie tułowia
• Dla klientów z umiarkowaną asymetrią tułowia
Vigour Mid waży od ok. 0.9 do 2.5 kg

VIGOUR HI
Solidne pełne oparcie dostępne w trzech 
wysokościach dla maksymalnego wsparcia tułowia 
i ramion.   
Zaprojektowane dla osób, które wymagają:

• Solidnego oparcia do wózka do samodzielnej jazdy
• Minimalnego lub umiarkowanego wsparcia

posturalnego
• Ulepszonego wsparcia kręgosłupa i miednicy przy

zachowaniu możliwości samodzielnej komfortowej
jazdy

• W połączeniu z pelotami bocznymi oferuje
wyjątkowe wsparcie tułowia

Vigour Mid waży od ok. 1 do 3.3 kg

ULEPSZENIE: PIANKA MICRO-CUBE
Oddychający, zapewniający przepływ powietrza 
materiał zapobiega poceniu się i 
przegrzewaniu. Pianki micro-cube zapewniają 
strefowy rozkład wagi, co poprawia komfort. 

SPEX® 

Oparcie Vigour

OPCJE MOCOWANIA

MOCOWANIE POCZWÓRNE (DOMYŚLNE) 
Domyślne 4-punktowe mocowanie dla najlepszej 
siły mocowania.
 #1259-2400-100

MOCOWANIE PODWÓJNE (OPCJONALNE) 
Zwiększone możliwości regulacji.
#1259-2200-100

MOCOWANIE POJEDYNCZE (OPCJONALNE) 
Dla krótszych oparć i jako lekka konfiguracja.   
#1259-2100-100
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Specjalny dwuwarstwowy
materiał  REDUKUJĄCY
ŚCINANIE MIĘŚNI 

Dodaj peloty zgodnie z potrzebą 
wybierając z naszego 
ASORTYMENTU AKCESORIÓW 
MODUŁOWYCH  

Można ulepszyć używając 
DODATKOWYCH PIANEK dla 
najlepszych rezultatów

UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW 
pozwala na łatwy montaż 
zagłówków, pelot i pasków/szelek  

OPARCIE VIGOUR 

Szer. W/C 
Wysokość oparcia
Vigour Lo 

Kod Oparcia
Vigour Lo 

Kod. Dod. Wyścielenia 
Vigour Lo

10" 6" 1252-1006-00L 1252-1006-00L-C

12" 7" 1252-1207-00L 1252-1207-00L-C

14" 8" 1252-1408-00L 1252-1408-00L-C

16" 10" 1252-1610-00L 1252-1610-00L-C

17" 10" 1252-1710-00L 1252-1710-00L-C

18" 11" 1252-1811-00L 1252-1811-00L-C

20" 11" 1252-2011-00L 1252-2011-00L-C

Wysokość oparcia
Vigour Mid 

Kod Oparcia
Vigour Mid 

Kod. Dod. Wyścielenia 
Vigour Mid

10" 1252-1010-00M 1252-1010-00M-C

12" 1252-1212-00M 1252-1212-00M-C

14" 1252-1414-00M 1252-1414-00M-C

16" 1252-1616-00M 1252-1616-00M-C

17" 1252-1717-00M 1252-1717-00M-C

17" 1252-1817-00M 1252-1817-00M-C

17" 1252-2017-00M 1252-2017-00M-C

Szer. W/C
Wysokość oparcia
Vigour Hi  

Kod Oparcia
Vigour Hi  

Kod. Dod. Wyścielenia 
Vigour Hi

10" 12" 1252-1012-00H 1252-1012-00H-C

  " 14" 1252-1014-00H 1252-1014-00H-C

  " 16" 1252-1016-00H 1252-1016-00H-C

12" 14" 1252-1214-00H 1252-1214-00H-C

  " 16" 1252-1216-00H 1252-1214-00H-C

  " 18" 1252-1218-00H 1252-1218-00H-C

14" 16" 1252-1416-00H 1252-1416-00H-C

  " 18" 1252-1418-00H 1252-1418-00H-C

  " 20" 1252-1420-00H 1252-1420-00H-C

16" 18" 1252-1618-00H 1252-1618-00H-C

  " 20" 1252-1620-00H 1252-1620-00H-C

  " 23" 1252-1623-00H 1252-1623-00H-C

Szer. 
W/C 

Wysokość oparcia
Vigour Hi  

Kod Oparcia
Vigour Hi  

Kod. Dod. Wyścielenia 
Vigour Hi

17" 18" 1252-1718-00H 1252-1718-00H-C

  " 20" 1252-1720-00H 1252-1718-00H-C

  " 23" 1252-1723-00H 1252-1723-00H-C

18" 18" 1252-1818-00H 1252-1818-00H-C

  " 20" 1252-1820-00H 1252-1820-00H-C

  " 23" 1252-1823-00H 1252-1823-00H-C

20" 18" 1252-2018-00H 1252-2018-00H-C

  " 20" 1252-2020-00H 1252-2018-00H-C

  " 23" 1252-2023-00H 1252-2023-00H-C



Mantaray oferuje solidną tapicerkę z unikalnymi regulowanymi bocznymi 
pelotami. Regulować można szerokość, wysokość i kąt, aby zapewnić doskonałą 
stabilność boczną. Tapicerka zapewnia komfort i bezpieczne podparcie 
kręgosłupa i tułowia.

CECHY KLINICZNE
Zaprojektowane dla osób, które wymagają:
• Solidnego oparcia w przypadku minimalnych deformacji lub potrzeby

wspomagania stabilności
• Minimalnego lub umiarkowanego wsparcia postawy
• Lepszego wsparcia tułowia/miednicy przy jednoczesnym zachowaniu

możliwości samodzielnej komfortowej jazdy
• Większej funkcjonalności, ponieważ między użytkownikiem a

pelotami jest niewiele dodatkowego sprzętu
• Dla klientów z łagodną i umiarkowaną asymetrią tułowia

CECHY FUNKCJONALNE

• W pełni regulowane i przesuwane boczne „skrzydełka” pozwalają terapeucie
zapewnić odpowiednie wsparcie we właściwym dla użytkownika miejscu

• Oparcie jest zgrabne i nie rzuca się w oczy, ale zapewnia odpowiednią stabilność
kręgosłupa i boczną dla wielu różnych potrzeb posturalnych

• Lekkie, solidne aluminiowe oparcie z szybkozłączką
• Wygodna tapicerka zapewnia komfort użytkowania
• Zapewnia wyjątkową stabilność tułowia
• Wymaga minimalnego konturowania, zawiera zestaw do pozycjonowania dla

dalszych modyfikacji postawy
• Dodaj zagłówek lub inne akcesoria pozycjonujące, jeśli potrzebne jest

dodatkowe wsparcie
• Mantaray waży od ok. 1,5 dook.  4 kg

DOSTĘPNA KOL.TAPICERKADOPASOWANIE I KOMFORT

SPEX® 

Oparcie Mantaray

OPCJE MOCOWANIA

MOCOWANIE POCZWÓRNE (DOMYŚLNE) 
Domyślne 4-punktowe mocowanie dla najlepszej 
siły mocowania. #1259-2400-100

MOCOWANIE PODWÓJNE 
(OPCJONALNE) 
Zwiększone możliwości regulacji.
#1259-2200-100

MOCOWANIE POJEDYNCZE (OPCJONALNE)
Dla krótszych oparć i jako lekka konfiguracja. 
#1259-2100-100
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Specjalny dwuwarstwowy
materiał REDUKUJĄCY
ŚCINANIE MIĘŚNI 

Solidne oparcie ze 
zintegrowanymi 
REGULOWANYMI 
PELOTAMI BOCZNYMI

PRZEPUSZCZAJĄCY 
POWIETRZE MATERIAŁ 
zwiększa przepływ powietrza 
zwiększając codzienny 
komfort

UMIEJSCOWIENIE 
OTWORÓW 
pozwala na łatwy montaż
zagłówków, pelot i pasków/
szelek

Szer. W/C Wysokość Kod Oparcia Mantaray Kod. Dod. Wyścielenia Mantaray

12" 14" 1254-1214-000 1254-1214-000-C

  " 16" 1254-1216-000 1254-1216-000-C

14" 16" 1254-1416-000 1254-1416-000-C

  " 18" 1254-1418-000 1254-1418-000-C

16" 18" 1254-1618-000 1254-1618-000-C

  " 20" 1254-1620-000 1254-1620-000-C

17" 18" 1254-1718-000 1254-1718-000-C

  " 20" 1254-1720-000 1254-1720-000-C

18" 18" 1254-1818-000 1254-1818-000-C

  " 20" 1254-1820-000 1254-1820-000-C

20" 18" 1254-2018-000 1254-2018-000-C

  " 20" 1254-2020-000 1254-2020-000-C

Szer. W/C Regulacja Głębokości Regulacja Wysokości

Poniżej 16" 50 mm 30 mm

16" i więcej 78 mm 40 mm

REGULACJA SKRZYDEŁEK MANTARAY

OPARCIE MANTARAY



Oparcie Comfi z systemem piankowym zostało opracowany, aby zapewnić 
uproszczone podejście do podstawowych potrzeb konturowania oparcia, 
łącząc je z technologią Spex Air-Flow. Uszkodzenia skóry są najczęściej 
spowodowane trzema połączonymi czynnikami zewnętrznymi: uciskiem, 
ścinaniem się mieśni i wilgocią.

CECHY KLINICZNE
• Zaprojektowane dla osób, które wymagają solidnego oparcia pleców, aby

wspomóc łagodne lub umiarkowane potrzeby posturalne
• Idealne dla osób, które potrzebują redukcji ucisku w określonych

obszarach
• Kształt i konfiguracja tworzą efekt łagodnego zawieszenia, który

zapewnia komfort i ułatwia wytrzymywanie w pozycji siedzącej
• Nadaje się dla osób w podeszłym wieku, które potrzebują komfortu,

niewielkiej korekty postawy i odciążenia pleców

CECHY FUNKCJONALNE
• Wygodna warstwa piankowa, która redukuje ucisk i zapewnia wygodne oparcie

dla wystających kości
• Kostki można odrywać w celu usuwania obszarów ucisku
• Pokrycie dwuwarstwowe zmniejsza siły ścinające mięśnie
• Oddychająca siatka na oparciu zapobiega poceniu się i przegrzewaniu
• W dowolnym momencie można wymienić tapicerkę na pełny system

konturowania Spex, wykorzystując tę samą powłokę i elementy montażowe.
• Comfi waży od ok. 1,5 do ok. 4 kg

SPEX® 

Oparcie Comfi

NATYCHMIASTOWA IMMERSJA
Oparcie automatycznie dopasowuje się do 
pleców dzięki połączeniu technologii 
termoczułej pianki i kostek. 

ODRYWANE KOSTKI
Pozwalają na dopasowanie 
powierzchni oparcia do wystających 
kości i przyniesienie ulgi w przypadku 
czułych punktów czy lezji. Dają się 
łatwo formować zarówno do 
kształtów wklęsłych, jak i wypukłych. 

OPCJE MOCOWANIA

MOCOWANIE POCZWÓRNE (DOMYŚLNE)
Domyślne 4-punktowe mocowanie dla 
najlepszej siły mocowania.
#1259-2400-100

MOCOWANIE PODWÓJNE (OPCJONALNE)
Zwiększone możliwości regulacji
#1259-2200-100

MOCOWANIE POJEDYNCZE (OPCJONALNE)
Dla krótszych oparć i jako lekka konfiguracja.
#1259-2100-100
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Odrywane kostki 
zapewniają REDUKCJę 
UCISKU w określonych 
obszarach

GŁADKA 
POWIERZCHNIA DO 
KONTUROWANIA

ODDYCHAJĄCE 
KOSTKI zwiększają 
przepływ powietrza i 
poprawiają komfort 
użytkowania na co dzień

Miękka warstwa z pianki 
pamięciowej zapewnia 
KOMFORT I REDUKCJĘ 
UCISKU

Szer. W/C Wysokość Kod Oparcia Comfi Kod Dod. Wyścielenia

10" 12" 1253-1012-00H 1253-1012-00H-C

14" 1253-1014-00H 1253-1014-00H-C

16" 1253-1016-00H 1253-1016-00H-C

12" 14" 1253-1214-00H 1253-1214-00H-C

16" 1253-1216-00H 1253-1216-00H-C

18" 1253-1218-00H 1253-1218-00H-C

14" 16" 1253-1416-00H 1253-1416-00H-C

18" 1253-1418-00H 1253-1418-00H-C

20" 1253-1420-00H 1253-1420-00H-C

16" 18" 1253-1618-00H 1253-1618-00H-C

20" 1253-1620-00H 1253-1620-00H-C

23" 1253-1623-00H 1253-1623-00H-C

17" 18" 1253-1718-00H 1253-1718-00H-C

20" 1253-1720-00H 1253-1720-00H-C

23" 1253-1723-00H 1253-1723-00H-C

18" 18" 1253-1818-00H 1253-1818-00H-C

20" 1253-1820-00H 1253-1820-00H-C

23" 1253-1823-00H 1253-1823-00H-C

20" 18" 1253-2018-00H 1253-2018-00H-C

20" 1253-2020-00H 1253-2020-00H-C

23" 1253-2023-00H 1253-2023-00H-C

OPARCIE COMFI 



Stworzona do umieszczenia 
ZA TAPICERKĄ OPARCIA 
(przed płytą oparcia)

BUDUJ I KONFIGURUJ kształty zgodnie z 
potrzebami użytkownika

Zestaw pozycjonujący zawiera różne elementy 
teselacji o RÓŻNYCH GĘSTOŚCIACH PIANKI

Szer. W/C Wysokość Kod Zest. do Teselacji

10" 12" 1250-1012-000

 " 14" 1250-1014-000

 " 16" 1250-1016-000

12" 14" 1250-1214-000

  " 16" 1250-1216-000

  " 18" 1250-1218-000

14" 16" 1250-1416-000

  " 18" 1250-1418-000

  " 20" 1250-1420-000

16" 18" 1250-1618-000

  " 20" 1250-1620-000

  " 23" 1250-1623-000

17" 18" 1250-1718-000

  " 20" 1250-1720-000

  " 23" 1250-1723-000

18" 18" 1250-1818-000

  " 20" 1250-1820-000

  " 23" 1250-1823-000

20" 18" 1250-2018-000

  " 20" 1250-2020-000

  " 23" 1250-2023-000

Zestaw elementów do montażu tylko 
bezpośrednio na płycie oparcia

1250-3959-000

CECHY KLINICZNE
Systemu można użyć:
• Aby pomóc klientom z łagodnymi potrzebami posturalnymi

przy użyciu standardowego oparcia pleców z płaską wyściółką
• We wszystkich sytuacjach, w których zbudowanie określonego

kształtu oparcia może być korzystne dla pozycjonowania i 
komfortu

• Poprawa pozycji siedzącej i poprawa funkcjonowania (np.
Tworzenie podpór krzyżowych / lędźwiowych)

CECHY FUNKCJONALNE
• Ulepsz oparcie Vigour, Mantaray lub Spex

aby zmaksymalizować stabilność, 
pozycjonowanie i ułatwić użytkownikowi 
wytrzymywanie w pozycji siedzącej

• Poszczególne gęstości mają
określone kolory dla łatwego
rozróżnienia
Czarne = Duża gęstość
Szare = Średnia gęstość
Niebieskie = Niska gęstość

• Waga wynosi ok. 0.2 kg

Spex przyjął koncepcję teselacji i zastosował tę metodę do tworzenia 
konturów do siedzenia i pozycjonowania. System ten można dodać do 
dowolnego oparcia pleców z serii Spex, aby uzyskać dodatkowe 
konturowanie pod istniejącą tapicerką oparcia.

SPEX® 

Zestaw do konturowania
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Nawet bez regulacji systemu kostek, 
oparcie Spex posiada subtelne 
konturowanie i wygodną piankę 
łagodzącą ucisk pozwalającą na 
dopasowanie do lekko wystających 
kości, a tym samym na wygodne 
oparcie całych pleców. 

Na zdjęciu ukazano przednią 
powierzchnię zmniejszającą ucisk.

DLA WYSTAJĄCYCH KOŚCI

Szczególną cechą oparcia Spex jest system kostek do 
konturowania, który znajduje się w tapicerce. 
Konfiguracje dla asymetrycznych pozycji tułowia można 
łatwo wykonywać bez konieczności stosowania 
skomplikowanych niestandardowych siedzisk.

Tapicerka rozpina się od góry i pozostaje przymocowana 
do płyty oparcia podczas zdejmowania wewnętrznej 
części. Modyfikacji można dokonać od ręki, aby uzyskać 
natychmiastowy efekt. 

Dalszą poprawę postawy w kwestii głębokości 
konturowania uzyskuje się dzięki zestawowi klinów 
(dołączonych do każdego oparcia Spex).

DLA IMMERSJI

Dla osób, które wymagają 
„zanurzenia” w oparciu, wystarczy 
dostosować system pianek 
konturowych, aby uzyskać idealne 
dopasowanie do kształtu pleców 
klienta.

Na zdjęciu ukazano pianki 
konturowe bez przedniej 
powierzchni pianki.

DLA ASYMETRII

W przypadku pozycji asymetrycznych 
lub nieprzystosowalnych kontur 
można ustawić tak, aby uzyskać 
dopasowany kształt wymagany do 
podtrzymania prawidłowego profilu 
klatki piersiowej użytkownika.

Puste obszary pokazują, gdzie można 
całkowicie usunąć podkładki 
konturujące, a powierzchnia pianki 
nadal ma wzmocnioną podporę

pads can be fully removed, yet the foam 

Specjalnie zaprojektowana tapicerka pozwala na wyjmowanie 
systemu kostek konturujących przez górę oparcia.

Powierzchnię oparcia można konturować od ręki.

+ Dodaj warstwy, aby nabudować wymagany obszar
- Wyjmij warstwy, aby użytkownik mógł "zanurzyć się" w oparciu

Uzyskany kształt można zmienić w dowolnym momencie gdy 
zmienią się potrzeby posturalne użytkownika. Konturowanie nie 
przemieszcza się i nie zmienia kształtu z upływem czasu. 

Konturowanie 
Powierzchni Oparcia Spex

ZESTAW DO KONTUROWANIA

KONTUROWANIE 
POWIERZCHNI OPARCIA 

SPEX



PROSTOKĄTNE
mieści się między uchwytami wózka

W KSZTAŁCIE LITERY T
wchodzi przed uchwyty wózka

SPEX®

Oparcie Spex®

Łatwo rozwiąż potrzeby większości użytkowników dotyczące korekty 
postawy górnej części tułowia dzięki wyjątkowemu oparciu Spex. 
Zawiera system komórek konturowych Spex, aby umożliwić 
modyfikację „od ręki”, która poprawi komfort tułowia i spełni 
potrzeby w zakresie asymetrii. 

CECHY KLINICZNE
Zaprojektowane dla osób, które wymagają:

• Wymagają wygodnego oparcia, aby zmniejszyć ból w obrębie tułowia
• Wymagają wyrównania kręgosłupa i wsparcia
• Mają problemy z uszkodzeniami skóry i tkanki mięśniowej na skutek ucisku
• Mają wystające kości
• Mają zmieniające się potrzeby posturalne
• Posiadają nieprzystosowalną lub asymetryczną postawę

CECHY FUNKCJONALNE
• Wygodna piankowa warstwa redukująca ucisk i dopasowująca się do

wystających kości
• System komórek konturowych Cube daje możliwość idealnego dopasowania

kształtu do użytkownika
• Konturowanie można wykonywać „od ręki”
• Stworzone jako rozwiązanie dla asymetrycznych pleców
• Modułowe komponenty pozwalają łączyć ze sobą różne peloty i inne

akcesoria
• Zapewnia wyjątkowy kontakt pleców / ramion z powierzchnią oparcia
• Odpowiedni wybór dla wielu użytkowników
• Dwuwarstwowa tapicerka redukuje siły ścinające mięśnie, a oddychająca

siatka na oparciu zapobiega poceniu się i przegrzewaniu
• Oparcie Spex waży od ok. 1,3 do ok. 3,8 kg

OPCJE MOCOWANIA

MOCOWANIE POCZWÓRNE (DOMYŚLNE)
Domyślne 4-punktowe mocowanie dla 
najlepszej siły mocowania.
#1259-2400-100

MOCOWANIE PODWÓJNE (OPCJONALNE)
Zwiększone możliwości regulacji
#1259-2200-100

MOCOWANIE POJEDYNCZE (OPCJONALNE)
Dla krótszych oparć i jako lekka konfiguracja.
#1259-2100-100
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Szer. W/C Wysokość Kod Oparcia 
Prostokątnego

Kod. Dod. Wyścielenia 
Oparcia Prostokątnego

Kod Oparcia 
w kształcie litety T

Kod. Dod. Wyścielenia 
Oparcia w kszt. litery T

10" 12" 1255-1012-0SS 1255-1012-0SS-C 1255-1012-0TS 1255-1012-0TS-C

10" 14" 1255-1014-0SS 1255-1014-0SS-C 1255-1014-0TS 1255-1014-0TS-C

10" 16" 1255-1016-0SS 1255-1016-0SS-C 1255-1016-0TS 1255-1016-0TS-C

12" 14" 1255-1214-0SS 1255-1214-0SS-C 1255-1214-0TS 1255-1214-0TS-C

12" 16" 1255-1216-0SS 1255-1216-0SS-C 1255-1216-0TS 1255-1216-0TS-C

12" 18" 1255-1218-0SS 1255-1218-0SS-C 1255-1218-0TS 1255-1218-0TS-C

14" 16" 1255-1416-0SS 1255-1416-0SS-C 1255-1416-0TS 1255-1416-0TS-C

14" 18" 1255-1418-0SS 1255-1418-0SS-C 1255-1418-0TS 1255-1418-0TS-C

14" 20" 1255-1420-0SS 1255-1420-0SS-C 1255-1420-0TS 1255-1420-0TS-C

16" 16" 1255-1616-0SS 1255-1616-0SS-C 1255-1616-0TS 1255-1616-0TS-C

16" 18" 1255-1618-0SS 1255-1618-0SS-C 1255-1618-0TS 1255-1618-0TS-C

16" 20" 1255-1620-0SS 1255-1620-0SS-C 1255-1620-0TS 1255-1620-0TS-C

16" 23" 1255-1623-0SS 1255-1623-0SS-C 1255-1623-0TS 1255-1623-0TS-C

17" 18" 1255-1718-0SS 1255-1718-0SS-C 1255-1718-0TS 1255-1718-0TS-C

17" 20" 1255-1720-0SS 1255-1720-0SS-C 1255-1720-0TS 1255-1720-0TS-C

17" 23" 1255-1723-0SS 1255-1723-0SS-C 1255-1723-0TS 1255-1723-0TS-C

18" 18" 1255-1818-0SS 1255-1818-0SS-C 1255-1818-0TS 1255-1818-0TS-C

18" 20" 1255-1820-0SS 1255-1820-0SS-C 1255-1820-0TS 1255-1820-0TS-C

18" 23" 1255-1823-0SS 1255-1823-0SS-C 1255-1823-0TS 1255-1823-0TS-C

20" 18" 1255-2018-0SS 1255-2018-0SS-C 1255-2018-0TS 1255-2018-0TS-C

20" 20" 1255-2020-0SS 1255-2020-0SS-C 1255-2020-0TS 1255-2020-0TS-C

20" 23" 1255-2023-0SS 1255-2023-0SS-C 1255-2023-0TS 1255-2023-0TS-C

Specjalny dwuwarstwowy materiał 
REDUKUJĄCY ŚCINANIE MIĘŚNI

Dodaj peloty zgodnie z potrzebą
wybierając z naszego ASORTYMENTU 
AKCESORIÓW MODUŁOWYCH

ODDYCHAJĄCA PŁYTA OPARCIA  
zwiększa przepływ powietrza i poprawia 
komfort użytkowania na co dzień

UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW
pozwala na łatwy montaż
zagłówków, pelot i pasków/szelek

OPARCIE SPEX® 



Expansion fabric 

SPEX® 

Oparcie SuperShape®

UMIARKOWANE POTRZEBY

Konturowanie polega na tworzeniu 
obszarów o większym lub mniejszym 
podparciu za pomocą wkładania lub 
wyjmowania gąbeczek w określone otwory

ZŁOŻONE POTRZEBY

Konturowanie „od ręki” pozwala pacjentowi 
na przyjęcie preferowanej postawy, aby 
zapewnić sobie maksymalną funkcjonalność i 
komfort.

INDYWIDUALNE POTRZEBY

Prosta metoda SuperShape zapewnia 
doskonałe rezultaty dzięki możliwości 
dokładnej adaptacji do złożonych 
kształtów ciała użytkownika.

SuperShape to wyjątkowe oparcie dla wózka inwalidzkiego z Shape 
Technology służącej do konturowania w celu zapewnienia integralności 
postawy, zmniejszenia ucisku i zwiększenia komfortu. Z powodzeniem 
pozwala formować kształty pleców użytkowników o złożonych potrzebach 
posturalnych. SuperShape to syste, który można zamontować i modyfikować 
w dowolnym miejscu i czasie.

CECHY KLINICZNE
Zaprojektowane dla osób, które:

• Mają złożone potrzeby posturalne
• Mają znaczną asymetrię kręgosłupa lub tułowia
• Mają wystające kości
• Posiadają ryzyko uszkodzenia skóry i mają szczególne wymagania dotyczące 

redukowania ucisku
• Wymagają większego „zanurzenia” pleców w oparciu, aby zapewnić stabilność i

komfort
• Wymagają redukcji dolegliwości bólowych tułowia
ZALETY FUNKCJONALNE
• Tapicerka z tkaniny ekspansyjnej, która pozwala na wszelkiego rodzaju 

konturowanie bez utraty ochrony skóry
• Wygodna warstwa piankowa redukująca ucisk, która dopasowuje się do

wystających kości
• Trójwarstwowy system komórek konturowych zapewnia idealne dopasowanie

kształtu do użytkownika
• Konturowanie można wykonać „od ręki” i łatwo modyfikować
• Stworzone jako rozwiązanie dla asymetrycznych pleców
• Modułowe komponenty pozwalają łączyć ze sobą różne peloty i inne akcesoria
• Głębokie konturowanie zapewnia wyjątkowy kontakt wyprofilowanego oparcia

z poszczególnymi obszarami ciała

AKCESORIA
• Zapasowe wyścielenie zewnętrzne
• Dodatkowe kliny pozycjonujące
• Peloty, zagłówki - dostępne z asortymentu Spex

Wyścielenie

Druga sekcja konturująca

Pierwsza sekcja 
konturująca z pianką 

Kliny pozycjonujące 
w wyścieleniu
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Wewnątrz oparcia znajduje się 
trójwarstwowa struktura z 
elementami konturującymi. 

Najlepszy wynik uzyskuje się, 
tworząc obszary o większym lub 
mniejszym podparciu dzięki 
wyjmowaniu lub dokładaniu 
pianek do  wielowarstwowych 
wyściełanych kieszonek.

Przednia wyściełana powierzchnia 
ma super miękką piankę 
lepkosprężystą dla lepszego 
"zanurzenia" i komfortu tułowia.

Konturowanie jest niezbędne, aby 
zapewnić odpowiednio wygodny 
kontakt oparcia z ciałem 
użytkownika.

Nie oceniaj książki po 
okładce!
SuperShape wygląda prosto, 
ale ma opatentowaną, ukrytą 
technologię!

OPARCIE SUPERSHAPE®



JAK DZIAŁA SUPERSHAPE® :
• Oparcie pleców SuperShape można zamontować praktycznie 

na każdej podstawie wózka
• System konturowania składa się z trzech warstw kieszonek,

dzięki czemu warstwa może być grubsza lub cieńsza, aby
zapewnić różne kształty pasujące do każdej osoby

• Konturowanie pomaga stworzyć odpowiedni kontakt z 
oparciem dla równomiernego rozkładu ucisku i zapewnienia
komfortu

• Łatwo przystosowuje do złożonych potrzeb posturalnych,
takich jak kifoza, skolioza, hiperlordoza

• Regulacja kąta, głębokości i wysokości
• Oddychająca, zmywalna tapicerka
• Dostępne rozmiary od 10 "do 20", w różnych

wysokościach dla każdej szerokości.
• SuperShape waży od ok. 1,6 do ok. 4,5 kg
• Wybieraj z szerokiej gamy pelot i zagłówków
• Tapicerka z tkaniny ekspansyjnej, która pozwala na

wszelkiego rodzaju konturowanie bez straty dla ochrony
skóry.

ROZWIĄŻ SKOMPLIKOWANE PRZYPADKI
• SuperShape może dostosować się do zmieniających się potrzeb i

zapewnić wystarczającą stabilność dla złożonych i
asymetrycznych pozycji

• Dzięki szerokiej gamie dostępnych opcji Spex, możliwe jest
rozpoczęcie budowy systemu z produktów dostępnych od ręki,
a następnie dopasowywanie ich aby osiągnąć jak najlepsze
dopasowanie do złożonych potrzeb użytkownika

• Łatwa konfiguracja i optymalne połączenie z szeroką gamą
wózków

• Szeroki zakres regulacji dla wzrostu i zmieniających się potrzeb
• Szeroki wybór pelot (rozmiary, modele i regulacje)
• Solidne i trwałe
• Wygodne i odciążające

GODNY I PIĘNY WYGLĄD
• Rozwiązania Supershape zwykle można umieścić na

podstawie jezdnej do 2” węższej niż inne konwencjonalne
siedziska

• Zobacz osobę, a nie siedzisko
• Większy przepływ powietrza i lepsza ochrona przed

przegrzewaniem
• Zewnętrzne wyścielenie zakrywa złożone wewnętrzne 

kontury
• Naturalne właściwości działające przeciw ścinaniu się

mięśni

Oparcie SuperShape®
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Łatwy dostęp do systemu konturowania, aby móc 
wprowadzać zmiany dla użytkowników o złożonych  
asymetrycznych wadach postawy.

2 gęstości pianek konturowych dołączone w każdym zestawie, 
aby zapewnić prawidłowe indywidualne dopasowanie.

Trójwarstwowy system komórek konturowych zapewnia 
idealne dopasowanie i kształt dla użytkownika.

Kieszonki konturujące zapewniają łatwą regulację, 
a elementy nie ślizgają się ani nie przesuwają po zakończeniu.

Szer. W/C Wysokość Kod Oparcia Kod. Dod. Wyścielenia

10" 12" 1256-1012-0SS 1256-1012-0SS-C

  " 14" 1256-1014-0SS 1256-1014-0SS-C

  " 16" 1256-1016-0SS 1256-1016-0SS-C

12" 12" 1256-1212-0SS 1256-1212-0SS-C

  " 14" 1256-1214-0SS 1256-1214-0SS-C

  " 16" 1256-1216-0SS 1256-1216-0SS-C

  " 18" 1256-1218-0SS 1256-1218-0SS-C

14" 14" 1256-1414-0SS 1256-1414-0SS-C

  " 16" 1256-1416-0SS 1256-1416-0SS-C

  " 18" 1256-1418-0SS 1256-1418-0SS-C

  " 20" 1256-1420-0SS 1256-1420-0SS-C

16" 16" 1256-1616-0SS 1256-1616-0SS-C

  " 18" 1256-1618-0SS 1256-1618-0SS-C

  " 20" 1256-1620-0SS 1256-1620-0SS-C

  " 23" 1256-1623-0SS 1256-1623-0SS-C

Szer. W/C Wysokość Kod Oparcia Kod. Dod. Wyścielenia

17" 16" 1256-1716-0SS 1256-1716-0SS-C

  " 18" 1256-1718-0SS 1256-1718-0SS-C

  " 20" 1256-1720-0SS 1256-1720-0SS-C

  " 23" 1256-1723-0SS 1256-1723-0SS-C

18" 16" 1256-1816-0SS 1256-1816-0SS-C

  " 18" 1256-1818-0SS 1256-1818-0SS-C

  " 20" 1256-1820-0SS 1256-1820-0SS-C

  " 23" 1256-1823-0SS 1256-1823-0SS-C

20" 16" 1256-2016-0SS 1256-2016-0SS-C

  " 18" 1256-2018-0SS 1256-2018-0SS-C

  " 20" 1256-2020-0SS 1256-2020-0SS-C

  " 23" 1256-2023-0SS 1256-2023-0SS-C

OPARCIE SUPERSHAPE®



SPEX® 

Peloty piersiowe
OPCJE MOCOWANIA

Peloty piersiowe Spex oferują regulację, komfort i pozycjonowanie. 
Nasza anatomiczna konstrukcja z nową, całkowicie zakrzywioną 
powierzchnią Natural-Lateral® została przetestowana pod kątem 
optymalnego dopasowania do kształtu ciała. Powierzchnia nośna każdej 
peloty zawiera warstwę odciążającej pianki  dla dodatkowej ochrony i 
komfortu.

CECHY KLINICZNE
•  Modułowe peloty zapewniają optymalną kontrolę tułowia przy 

jednoczesnej poprawie równowagi, postawy i komfortu
•  Możliwość zastosowania jednostronnej korekty pozycji dla lepszego 

ustawienia tułowia i umożliwienia lepszego funkcjonowania

ZALETY FUNKCJONALNE
• Bardzo wygodne wyścielenie zmniejszające ucisk i dopasowujące się do 

kształtu ciała 
• Zdejmowana i zmywalna tapicerka
• Peloty można regulować we wszystkich płaszczyznach: wysokość, 

szerokość, głębokość i kąt, aby uzyskać najlepsze ustawienie tułowia
• Spex zapewnia modułową kreatywność! Można łączyć różne rodzaje pelot
• Zapewnij kontrolę i stabilność tułowia dzięki możliwości montażu peloty 

do oparcia w rożnych pozycjach
• Osprzęt peloty waży od ok. 0,15 do ok. 0,45 kg, a pelota waży od ok. 0,05 do 

ok. 0,3 kg

OPCJE
• Wybierz opcję Sztywną, Standardowo Odchylaną lub z Odchylaniem Axial
• Dostępne ulepszenia wsporników:

– Montaż do rączek wózka
– Wspornik oparcia DeepContour
– Rozszerzenie do DeepContour (powszechnie stosowane z oparciem SuperShape)

TECHNOLOGIA AXIAL® 
Unique swing-away hardware that allows the lateral pad to rotate to 
correctly support/align to the user’s trunk needs.

SZTYWNE
Z regulacją szerokości i głębokości

STANDARDOWE ODCHYLANE
Z regulacją szerokości i głębokości 
oraz pionową regulacją obrotu

Z ODCHYLANIEM AXIAL® 
System obrotowy z regulacją szerokości, 
głębokości i kąta. Technologia Axial 
zapewnia odpowiednią strukturę wsparcia 
za pomocą opatentowanego  systemu 
obrotowego. 

MOCOWANE DO WÓZKA 
Mocuje się bezpośrednio do wózka
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Technologia dopasowania 
bocznego NATURAL-LATERAL® 
dla optymalnego dopasowania 
do kształtu ciała.

Nowy poziom komfortu 
dzięki warstwie 
REDUKUJĄCEJ UCISK

Szeroki wybór pelot, aby zapewnić 
WYGODNE DOPASOWANIE i 
potrzebny komfort (Patrz str. 40)

Opcje
(Dodaj pelotę, Str 40)

Regulacja 
Głębokości Kod

Sztywne Mocowanie 55 mm 1266-2101-100

Sztywne Mocowanie Kidz 40 mm 1266-2111-100

Opcje
(Dodaj pelotę, Str 40)

Długość 
Całk.

Długość 
Płytki Kod

Odchylany prosty wspornik 175 mm 120 mm 1266-2201-100

Odchylany prosty wspornik kidz 134 mm 85 mm 1266-2211-100

Odchylany przedłużony wspornik 205 mm 150 mm 1266-2202-100

Opcje
(Dodaj pelotę, Str 40) Kod

Mocowanie Axial 1266-2301-100

Mocowanie Axial Kidz 1266-2311-100

SZTYWNE 
BOCZNE 
MOCOWANIE

Opcje
(Dodaj pelotę, Str 40)

Regulacja Kod

Odchylany wspornik kompensacyjny 20 mm 1266-2203-100

Odchylany wspornik kompensacyjny kidz 15 mm 1266-2213-100

Odchylany przedłużony wspornik kompensacyjny 40 mm 1266-2204-100

MOCOWANIE 
BOCZNE AXIAL

MOCOWANIE 
ODCHYLANE

STANDARDOWE

KOMPENSACJA
When lateral support is required 
to sit closer towards the user's 
trunk to provide support

PELOTY PIERSIOWE



Styl Peloty Rozm. Wysokość Głębokość Pelota i Stand. Wyść. Pelota i Wyść. Comfy

Wąska Prosta 0 85 mm 115 mm 1266-3010-400 1266-3010-800

" 1 95 mm 145 mm 1266-3011-400 1266-3011-800

" 2 95 mm 180 mm 1266-3012-400 1266-3012-800

" 3 115 mm 210 mm 1266-3013-400 1266-3013-800

" 4 115 mm 240 mm 1266-3014-400 1266-3014-800

Wąska Profilowana 1 95 mm 145 mm 1266-3021-400 1266-3021-800

" 2 95 mm 180 mm 1266-3022-400 1266-3022-800

" 3 115 mm 210 mm 1266-3023-400 1266-3023-800

" 4 115 mm 240 mm 1266-3024-400 1266-3024-800

Standardowa 1 105 mm 130 mm 1266-3031-400 1266-3031-800

" 2 125 mm 140 mm 1266-3032-400 1266-3032-800

" 3 140 mm 150 mm 1266-3033-400 1266-3033-800

" 4 160 mm 155 mm 1266-3034-400 1266-3034-800

" 5 195 mm 165 mm 1266-3035-400 1266-3035-800

" 6 230 mm 175 mm 1266-3036-400 1266-3036-800

SPEX® 

Peloty boczne

Anatomiczna konstrukcja podkładki z nową zakrzywioną powierzchnią 
Natural-Lateral® została przetestowana pod kątem optymalnego 
dopasowania do kształtu ciała. Szeroki wybór pelot bocznych zapewnia 
dokładne dopasowanie.

OPCJE PELOT BOCZNYCH

WĄSKIE PROSTE
Freedom to move forwards and backwards 
for functional activities and transfers

WĄSKIE PROFILOWANE
Anterior support for increased comfort 
and spinal extension

SZEROKIE
Provides long trunk support and 
effective pressure reduction

WYŚCIELENIE COMFY

WYŚCIELENIE STANDARDOWE
• Na zdjęciu powyżej. Możliwe zdejmowane i zmywalne wyścielenie. 

WYŚCIELENIE COMFY
Ekskluzywne wyścielenie Comfy jest dostępne dla wszystkich pelot (na zdjęciu po prawej)
• Dodatkowe wyścielenie chroniące ramiona przed metalowymi elementami
• Specjalny pasek zwalniający do obsługi ruchu odchylanego
• Mechanizm łatwego zwalniania dla użytkowników, którzy mają 

ograniczoną sprawność rąk i potrzebują pomocy, aby otworzyć peloty
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Spex zapewnia narzędzia do podejmowania decyzji w celu uzyskania szybszych rezultatów, w tym ten 
przewodnik po rozmiarach pelot.
Decydując, który styl i rozmiar peloty będzie odpowiedni dla twojego pacjenta, umieść tę stronę na 
ich tułowiu, aby podjąć świadomą decyzję!

WĄSKA 4
115 x 240mm

WĄSKA 3
115 x 210mm

WĄSKA 2
95 x 180mm

WĄSKA 1
95 x 145mm

WĄSKA 0
85 x 115mm

SZEROKA 1
105 x 130mm

SZEROKA 2
125 x 140mm

SZEROKA 3
140 x 150mm

SZEROKA 4
160 x 155mm

SZEROKA 5
195 x 165mm

SZEROKA 6
230 x 175mm

SZABLON PELOT W SKALI 1:1



SPEX® 

WC20
System siedzeń Spex jest zgodny z normą RESNA WC-4: 
2012, rozdział 20. Spex jest przeznaczony wyłącznie do 
stosowania z podstawami wózków, które zostały pomyślnie 
przetestowane w zderzeniach czołowych RESNA WC-4: 2012, 
sekcja 19.
Systemy siedzisk Spex muszą być stosowane na podstawie 
wózka, która zapewnia cztery punkty mocowania i punkty 
zapinania pasa miednicowego, które spełniają wymagania 
RESNA WC-4: 2012, sekcja 19.
Komponenty Spex, które posiadają certyfikat WC20 do użytku 
podczas transportu samochodowego, obejmują: oparcie 
pleców, dziurkowaną podstawę siedziska, poduszkę, peloty 
udowe, podłokietniki, peloty piersiowe i zagłówki. W systemie 
można siedzieć podczas jazdy samochodem, gdy wózek jest 
skierowany przodem do kierunku jazdy.
System został zaprojektowany tak, aby umożliwiać 
prawidłowe używanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe i aby 
spełniać kryteria oceny siedzisk w odniesieniu do a) łatwości 
prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa na wózku 
inwalidzkim pasażera, oraz b) stopnia, w jakim można uzyskać 
odpowiednie umiejscowienie pasów bezpieczeństwa.)

Uwaga: Oparcia niższe niż wysokość ramienia użytkownika nie posiadają certyfikatu i nie zaleca się używania ich do transportu w pojazdach, np.  oparć Vigour Lo i Vigour Mid.

ISO 16840-4
Spex jest przeznaczony wyłącznie do użytku z podstawami 
wózka inwalidzkiego przetestowanymi jako część kompletnego 
systemu wózka inwalidzkiego, który spełnia wymagania 
wydajnościowe normy ISO 7176-19.
Systemy siedzisk Spex muszą być używane na podstawie wózka 
inwalidzkiego, która zapewnia punkty mocowania zgodne z 
wymaganiami projektu ISO 7176-19.
Komponenty Spex, które posiadają certyfikat ISO 16840-4 do 
użytku w transporcie samochodowym, obejmują: parcie pleców, 
dziurkowaną podstawę siedziska, poduszkę, peloty udowe, 
podłokietniki, peloty piersiowe i zagłówki. W systemie można 
siedzieć podczas jazdy samochodem, gdy wózek jest skierowany 
przodem do kierunku jazdy.
Podczas przewożenia wózka inwalidzkiego z tym systemem 
należy korzystać z systemu mocowania wózka inwalidzkiego i 
urządzenia przytrzymującego pasażerów (WTORS) zgodnego z 
wymaganiami normy ISO 10542-1.
Podczas testowania zgodnie z załącznikiem D do normy ISO 
16840-4 dotyczących umieszczania urządzeń przytrzymujących 
dla pasażerów w pojazdach, Spex uzyskał ogólny wynik 16/16 i 
ocenę A (Dobrą).)

Certyfikat Transportowy
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CECHY KLINICZNE
• Zapewnia stabilność i solidną podstawę dla poduszki, zapewniając 

pełne podparcie, gdy użytkownik siedzi
• Umożliwia rozkład ucisku na całą poduszkę, unikając ucisku w 

jednym określonym obszarze
• Zapewnia stabilność dla poduszek siedzących z systemem budowania

CECHY FUNKCJONALNE
• Pozycje otworów w siatce umożliwiają montaż różnych sprzętów 

pomocniczych, np. peloty biodrowe / udowe, klin udowym, itp.
• Jeden system, który jest albo łatwo zdejmowany, albo mocowany na 

stałe
• Wycięcia z tyłu na kolumny rączek wózka
• 4-punktowe przypięcie. Dwie przednie szybkozłączki pozwalają na 

szybkie wyjmownaie z wózka 
• Przeznaczony zarówno do podstaw sztywnych jak i składanych
• Przybliżona waga to 2,5 kg

Szer W/C Długość Kod Maks. Waga Użytkownika Regulacja szerokości

10"/11" 10" 1007-1012-100 90 kg/200 lb Do 3.5"

12"/13" 12" 1007-1212-100 90 kg/200 lb Do 3.5"

  " 14" 1007-1214-100 90 kg/200 lb Do 3.5"

14"/15" 14" 1007-1414-100 90 kg/200 lb Do 3.5"

  " 16" 1007-1416-100 90 kg/200 lb Do 3.5"

16"/17" 16" 1007-1616-100 136 kg/300 lb Do 3.5"

  " 18" 1007-1618-100 136 kg/300 lb Do 3.5"

18"/19" 18" 1007-1818-100 136 kg/300 lb Do 3.5"

  " 20" 1007-1820-100 136 kg/300 lb Do 3.5"

20"/21" 20" 1007-2020-100 136 kg/300 lb Do 3.5"

Dziurkowana Podstawa Siedziska

Testowana i certyfikowana do transportu przodem do kierunku 
jazdy w pojazdach silnikowych zgodnie z normami WC20 i 
ISO16840-4, podstawa siedziska Spex Grid zapewnia możliwość 
stworzenia dowolnej konfiguracji siedziska na wózku inwalidzkim.  

ZALETY FUNKCJONALNE

DZIURKOWANA PODSTAWA
Dla łatwego montażu dodatkowych elementów

 50 

Z REGULACJĄ SZEROKOŚCI
Adaptuje się do rosnącego użytkownika

PROSTY SYSTEM ZWALNIAJĄCY 
Wytrzymałe aluminiowe elementy

ŁATWE ZDEJMOWANIE
Po zdjęciu, na miednicy siedziska nie 
zostaje żaden osprzęt

CERTYFIKAT TRANSPORTOWY 
DZIURKOWANA PODSTAWA SIEDZISKA



CECHY KLINICZNE
• Powinien być stosowany u użytkowników, którzy doświadczają różnych 

zaburzeń ruchowych, mają zmienne napięcie mięśniowe, spastyczność lub 
przykurcze

• Pomaga wyrównać głowy kości udowych z panewką, zapewniając symetryczne 
odwodzenie biodra dla zachowania prawidłowej postawy

• Odwodzenie pozwala na równomierne przenoszenie ciężaru zarówno przez 
guzki kulszowe, jak i uda, umożliwiając tym samym lepszy rozkład ucisku

• Zapewnia szerszą, bardziej stabilną podstawę podtrzymującą górną część ciała, 
przy jednoczesnym ograniczeniu przykurczów i deformacji, które mogłyby 
zakłócać funkcjonowanie

• W przypadkach dysplazji stawu biodrowego, zwichnięcia lub przemieszczenia, 
zapewnia komfort i zmniejsza ból

• Nie należy używać jako sposobu zapobiegania lub ograniczania przesuwania się 
użytkownika do przodu. Powinien być zainstalowany z dala od obszaru 
pachwiny

CECHY FUNKCJONALNE
• Wygodna regulacja głębokości w połączeniu z mechanizmem odchylania w dół, 

który pozwala zdjąć klin, aby umożliwić swobodne wyjęcie użytkownika z 
siedziska (funkcja może być zablokowana za pomocą śruby, jeśli nie jest 
potrzebna)

• Łatwy dostęp do mechanizmu zwalniającego, który można zamontować na 
miednicy siedziska

• Ogromny zakres możliwych wysokości dla wysokich poduszek

SPEX® 

Klin odwodzący

Środkowa podpora udowa Spex ma kształt klina, który można przymocować z 
przodu siedziska wózka inwalidzkiego. Należy go używać do utrzymywania nóg 
użytkownika we właściwej pozycji, aby utrzymać neutralną pozycję miednicy. 
Zapewnia wygodne, a zarazem wytrzymałe podparcie kolana i przyśrodkowej 
części uda dzięki miękkiemu wyścieleniu i zdejmowanemu pokrowcowi.

OPCJE KLINA

STANDARDOWY
Tabela rozmiarów poniżej
Waga od ok. 0.8 do ok. 1.1 kg

Rodzaj klina  Rozmiar     Kod A B C D E F

Standardowy 1 1162-1501-000 60 mm 145 mm 95 mm 40 mm 40 mm 65 mm

" 2 1162-1502-000 60 mm 155 mm 100 mm 60 mm 50 mm 65 mm

" 3 1162-1503-000 60 mm 185 mm 105 mm 60 mm 60 mm 75 mm

Axial 1162-1601-000 70-140 mm 145 mm 95 mm 50-120 mm 40 mm 65 mm

" 2 1162-1602-000 70-140 mm 155 mm 100 mm 60-140 mm 50 mm 65 mm

" 3 1162-1603-000 70-160 mm 185 mm 105 mm 60-140 mm 60 mm 75 mm

Z REGULACJĄ AXIAL

Pokazano powyżej bez wyścielenia. Materiał 
ekspansyjny pozwala na różne regulacje. 
Możliwe odchylanie dla wspomagania 
asymetrycznych pozycji ciała.  
Nieograniczone możliwości regulacji. Waga 
od ok. 0.95 do ok. 1.25 kg
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CECHY FUNKCJONALNE
• Miękkie wyścielenie wewnętrzne z pianki, z elastycznym wyścieleniem 

zewnętrznym
• Mocny mechanizm zaciskowy pozwala na szybkie zwolnianie i zapobiega ruchowi 

bocznemu
• Bardzo mocny i stabilny 
• Brak wystającego pręta z tyłu. Większe bezpieczeństwo dla osoby prowadzącej 

wózek
• „Gęsia szyja” umożliwia dodatkowe wyregulowanie zagłowka, do przodu i do 

tyłu
• Wybierz mechanizm Standard (zakres ruchu do przodu 20 cm / 8”) lub 

Zoom dla większego zasięgu (zakres ruchu do przodu 28 cm / 11”).
• Waga zagłówka wynosi od ok. 1,2 do ok. 2,05 kg

Rodzaj peloty Rozmiar Szerokość    Wysokość Pelota i Mech. Stand. Pelota i Mech. Zoom

Kompaktowy - 250 mm 100 mm 1270-4131-000 1270-4231-000

Kwadratowy Mały 200 mm 160 mm 1270-4111-000 1270-4211-000

" Duży 240 mm 200 mm 1270-4112-000 1270-4212-000

Konturowany Mały 285 mm 115 mm 1270-4121-000 1270-4221-000

" Dużyge 340 mm 165 mm 1270-4122-000 1270-4222-000

Z pelotami Mały 200 mm 160 mm 1270-4141-000 1270-4241-000

" Duży 240 mm 200 mm 1270-4142-000 1270-4242-000

Comfi Standard 270 mm 150 mm 1270-4151-000 1270-4251-000
Przedłużony 270 mm 165 mm 1270-4152-000 1270-4252-000

20 cm

STANDARD

28 cm

ZOOM

Zagłówek

Zapewnij odpowiednią kontrolę szyi i głowy dzięki zagłówkom Spex. 
Przemyślane użycie podwójnych przegubów kulkowych pozwala na optymalne 
ustawienie pozycji zagłówka.  

KOMPAKTOWY
Podstawowy zagłówek dla 
użytkowników nie mających problemów 
z kontrolowaniem głowy

KWADRATOWY
Nie przeszkadza, ale zapewnia dobre oparcie

KONTUROWANY
Oferuje podparcie części potylicznej 
dla użytkowników o ograniczonej 
możliwości kontroli ruchów głowy

Z PELOTAMI
Peloty zagłówka można regulować dla 
osiągnięcia wymaganej pozycji

COMFI
Pelota z dodatkowym wsparciem 
obszaru pod potylicą dla zapewniania 
szczególnego wsparcia i łatwiejszego 
uzyskiwania wyprostowanej postawy

OPCJE ZAGŁÓWKA

KLIN
ZAGŁÓWEK



SPEX® 

Peloty udowe

Podłokietniki

Peloty udowe Spex są certyfikowane i przystosowane do transportu na 
podstawach jezdnych, umożliwiając precyzyjne pozycjonowanie użytkownika. 
Dostępne są rożne konfiguracje, w tym nasz uznany system Axial, który 
umożliwia pełne wsparcie dla zewnętrznej rotacji bioder i „zwichniętych” 
bioder, a także zapobieganie tendencji do rotacji miednicy.

CECHY KLINICZNE
• Ułatwiają dobre ułożenie ud i stabilizują pozycję siedzącą
• Kontrolują odwodzenie bioder, rotację zewnętrzną bioder, zmniejszają ucisk 

boczny kości udowej i krętarza większego na boczne osłony wózka 
inwalidzkiego dzięki wygodnej podkładce

• Zapobiegają rotacji bioder, miednicy i tułowia poprzez stabilizację miednicy w 
siedzisku

• W połączeniu z pelotami piersiowymi pomagają wyrównać pozycję 
użytkownika, stabilizując górną część ciała i zapewniając funkcjonalność

CECHY FUNKCJONALNE
• Sprzęt można skonfigurować na różne sposoby, aby dopasować się do różnych 

wzorów miednicy i ud
• W razie potrzeby można dołożyć podłokietniki
• Sprzęt jest dostępny w regulacji stałej lub osiowej Axial. System Axial zmniejsza 

szerokość siedziska o 0 do 65 mm z każdej strony. Pelota ma grubość 25 mm, a 
pręty systemu osiowego Axial umożliwiają regulację do 40 mm

• Zmywalna tapicerka

•  Sztywne

•  Z mechanizmem odchylania w dół

• Z mechanizmem szybkiego zwalniania

WYBÓR
PODŁOKIETNIKÓW

PODŁOKIETNIKI
DOSTĘPNE Z REGULACJĄ KĄTA I 
WYSOKOŚCI (NA ZDJĘCIU) LUB Z 
REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Wielopłaszczyznowa regulacja kąta dla 
lepszego podparcia

Podłokietniki zapewniają funkcjonalne 
wsparcie przedramion. System 
modułowy zapewnia elastyczność i 
uwzględnia indywidualne potrzeby 
wszystkich użytkowników. W razie 
potrzeby sprzęt można połączyć z 
pelotami udowymi.

CECHY KLINICZNE
• Gdy podłokietniki są ustawione w prawidłowej pozycji, oparcie na nich rąk 

zapewnia lepsze wyrównywanie tułowia i poprawę postawy
• Wspomagają stabilizację miednicy i tułowia w celu zapobiegania powstawaniu 

odleżyn
• Stabilizują obręcz barkową
• W połączeniu ze stolikiem poprawiają stabilność górnej części ciała niezbędną 

do wykonywania różnych zadań

CECHY FUNKCJONALNE
• Spex umożliwia precyzyjne ustawianie podłokietników użytkownikowi 

prawidłową pozycję do wykonywania różnych czynności 
• Różne opcje sprzętowe pozwalają na jak najlepsze dopasowanie do potrzeb 

użytkownika 
• Łatwy montaż joysticków do sterowania wózkiem
• Pozwala na precyzyjne ustawienie szerokości i wysokości w celu poprawy 

położenia ramienia
• Waga pelot udowych i podłokietników wynosi ok. 1,85 kg na stronę.
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ROZMIAR SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ KOD

10" 75 mm 250 mm 1156-1010-400
12" 80 mm 300 mm 1156-1012-400
14" 90 mm 350 mm 1156-1014-400
16" 100 mm 400 mm 1156-1016-400
18" 100 mm 430 mm 1156-1018-400
20" 100 mm 450 mm 1156-1020-400

ROZMIAR SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ KOD

SML, Wąskie 40 mm 250 mm 1156-5811-410
MED, Wąskie 50 mm 300 mm 1156-5812-410
LGE, Wąskie 60 mm 350 mm 1156-5813-410
SML, Szerokie 70 mm 250 mm 1156-5821-410
MED, Szerokie 80 mm 300 mm 1156-5822-410
LGE, Szerokie 90 mm 350 mm 1156-5823-410

Peloty można ustawiać pod kątem aby zawężać obszar miednicy Boczna regulacja dla rosnącego użytkownika

Peloty można odchylać na boki, aby wyrównywać pozycję 
bioder i ud.

MONTAŻ DO SZYNY SIEDZISKA
Option for thigh/arm support 
hardware. Mounts vertically 
to the seat rail on most 
power chairs. 

PELOTY UDOWE

Nasza opatentowana technologia Axial pozwala
na kontrolę odwodzenia. 

MONTAŻ DO MIEDNICY 
SIEDZISKA
Option for thigh/arm support 
hardware. Mounts horizontally 
to the seat pan of most 
wheelchairs. 

PODŁOKIETNIKI

PELOTY UDOWE

PELOTY UDOWE
PODŁOKIETNIKI



ZALETY SPEX®

• Miękkie wygodne elementy zapewniają doskonałą sprężystość, 
wodoodporność i DOPASOWANIE DO CIAŁA bez gniecenia się

• Materiał jest specjalnie tkany dla zapewnienia MAKSYMALNEJ 
PRZYCZEPNOŚCI po wyregulowaniu

• WYTRZYMAŁE regulatory ze stali nierdzewnej 
• Elementy dołączane do każdego pasa biodrowego umożliwiają 

wiele opcji pozycjonowania
• Gładkie, miękkie wiązanie jest WYGODNE, odpowiednie dla 

wrażliwej skóry
• Elegancka konstrukcja i mniejsza powierzchnia MINIMALIZUJĄ 

POCENIE
• Uprząż dopasowuje się do NATURALNYCH KONTURÓW ciała
• DYNAMICZNY MATERIAŁ dostosowuje się do ruchu 

jednocześnie utrzymując pozycjonowanie

Specjalny materiał 
zapobiegający wilgoci

SPEX®

Wskazówki dot. ustawiania tułowia i miednicy
PRZEDNIE POZYCJONOWANIE MIEDNICY
Pas biodrowy jest podstawowym przednim wsparciem w siedzisku, 
ponieważ pomaga stabilizować miednicy. Właściwe umiejscowienie i użycie 
przednich pelot biodrowych może zapobiec przesuwaniu się ciała 
użytkownika do pozycji nieprzystosowanych, niebezpiecznych lub 
niefunkcjonalnych.
• Aby uzyskać maksymalny efekt, umieść punkty mocowania pasa 

biodrowego jak najbliżej użytkownika.
• Umieszczenie głównych (szerokich) pasów poniżej ASIS zmniejsza 

możliwość ześlizgiwania się miednicy pod pas.
• Wybór i ustawienie poduszki i oparcia ma wpływ na pozycję i stabilność 

miednicy.
• Waga pasa biodrowego wynosi od ok. 0,15 do ok. 0,5 kg

PRZEDNIE POZYCJONOWANIE TUŁOWIA
Pozycjonowanie przedniej górnej części tułowia ma na calu wyrównywanie 
kręgosłupa na ustabilizowanej miednicy. Udowodniono, że zwiększenie podparcia 
i poprawa stabilności tułowia przyczynia się do lepszego funkcjonowania rąk.
Czasami jest ono niezbędne do utrzymania tułowia i głowy w pionie, co pozwala 
na lepsze używanie rąk, lepszą widoczność, łatwiejsze oddychanie i karmienie 
użytkownika, który przechyla się lub opada do przodu.

• Mocowanie dolnych pasów uprzęży do płyty oparcia zamiast ramy wózka 
inwalidzkiego zapewnia lepsze dopasowanie.

• Prowadnice paska naramiennego utrzymują uprząż nad ramionami 
użytkownika.

• Uprząż waży od ok. 0,25 do ok. 0,55 kg
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Ustawianie tułowia

Unikalne uprzęże spełnią różnorodne wymagania dotyczące 
mocowania i wsparcia postawy.

CECHY FUNKCJONALNE
• Dobrze układają się do naturalnych konturów ciała, posiadają wzornictwo 

pomagające redukować pocenie się 
• Miękkie krawędzie redukują otarcia, a specjalny splot zapobiega skręcaniu się
• Utrzymuj prosty kręgosłupa na stabilnej miednicy

Rozmiar Kod Spec (1) Spec (2) Spec (3) Szer. W/C Zdjęcie

UPRZĄŻ W 
KSZTAŁCIE 
LITERY H

XSML 1409-6640-017 27 cm 8" - 12"

SML 1409-6641-017 30 cm 11" - 15"

MED 1409-6642-017 36 cm 14" - 17"

LGE 1409-6643-017 42 cm 17" - 20"

XLGE 1409-6644-017 48 cm 20" +

UPRZĄŻ
ŚCIĄGAJĄCA
RAMIONA

SML 1409-6621-017 32 cm 11" - 15"

MED 1409-6622-017 38 cm 14" - 17"

LGE 1409-6623-017 44 cm 17" - 20"

XLGE 1409-6624-017 50 cm 20" +

KAMIZELKA
PIERSIOWA 

XSML 1409-6610-017 15 cm 24 cm 24 cm 8" - 12"

SML 1409-6611-017 20 cm 32 cm 32 cm 11" - 15"

MED 1409-6612-017 26 cm 40 cm 40 cm 14" - 17"

LGE 1409-6613-017 30 cm 48 cm 48 cm 17" - 20"

UPRZĄŻ
CENTRALNA

XSML 1409-6660-017 23 cm 26 cm 22 cm 8" - 12"

SML 1409-6661-017 29 cm 36 cm 32 cm 11" - 15"

MED 1409-6662-017 34 cm 40 cm 36 cm 14" - 17"

LGE 1409-6663-017 40 cm 45 cm 42 cm 17" - 20"

XLGE 1409-6664-017 45 cm 50 cm 50 cm 20" +

2

2

2

3

1

3

2
1

UPRZĄŻ W KSZTAŁCIE LITERY H
Minimalistyczne rozwiązanie z dobrą 
regulacją

UPRZĄŻ ŚCIĄGAJĄCA RAMIONA
Pomaga ściągnąć łopatki

KAMIZELKA PIERSIOWA
• Lepiej obejmuje obszar klatki piersiowej, 

gdzie potrzebne jest wsparcie
• Głębokie wcięcie szyjne zapewnia 

bezpieczeństwo
• Wycięcie zapewniające komfort w okolicy 

brzucha

UPRZĄŻ CENTRALNA
• Układa się dobrze do naturalnych 

konturów ciała i zapewnia miejsce np. na 
gastrostomię 

• Może być samodzielnie obsługiwana 
przez użytkownika

OPCJE UPRZĘŻY

WSKAZÓWKI DOT. USTAWIANIA 
TUŁOWIA I MIEDNICY

USTAWIANIE TUŁOWIA

MOCOWANIE PASKÓW NARAMIENNYCH 
Zalecany do każdego rodzaju uprzęży, aby zapobiec 
spadaniu szelek z ramion. Posiada regulację 
wysokości i pasuje zarówno do pasków 1", jak i 1,5".
1400-6692-000



SPEX®

Ustawianie miednicy OPCJE PASA BIODROWEGO

2-PUNKTOWY ZE ŚCIĄGACZEM
Obsługiwany przez użytkownika lub 
opiekuna. Zacieśnia się na środku. 
Odpowiedni dla osób o niskim napięciu 
mięśniowym lub słabych mięśniach. 

2-PUNKTOWY Z PODWÓJNYM ŚCIĄGACZEM

Obsługiwany przez użytkownika lub opiekuna. 
Zacieśnia się na środku po obu stronach. 
Odpowiedni dla osób potrzebujących 
dokładniejszej regulacji. Dopasowuje się do 
zmian odzieży i masy ciała.

4-PUNKTOWY ŚCIĄGANY POŚRODKU
Obsługiwany przez użytkownika lub 
opiekuna. Zacieśnia się pośrodku. dla osób o 
niskim napięciu mięśniowym lub słabych 
mięśniach.

4-PUNKTOWY ŚCIĄGANY Z BOKU

Obsługiwany przez opiekuna. Zacieśnia się 
go ciągną c od tyłu do boku. Odpowiedni 
dla osób o wysokim napięciu mieśniowym.

4-PUNKTOWY PODWÓJNIE ŚCIĄGANY POŚRODKU
Zacieśnia się na środku po obu stronach. 
Odpowiedni dla osób potrzebujących 
dokładniejszej regulacji. Dopasowuje się do 
zmian odzieży i masy ciała.

Rodzaj pasa biod. XS
Szer. wyść. 30 cm

S
Szer. wyść. 36 cm

M
Szer. wyść. 46 cm

L
Szer. wyść. 56 cm

2-PUNKTOWY 
ZE ŚCIĄGACZEM

1404-6210- 1404-6211- 1405-6212- 1405-6213-

Wybierz klamrę -027, -028, -026, -025
2-PUNKTOWY Z 
PODWÓJNYM 
ŚCIĄGACZEM

1405-6220-027 1405-6221-027 1405-6222-027 1405-6223-027
Tylko z klamrą z bocznym zapięciem

4-PUNKTOWY 
ŚCIĄGANY Z BOKU

1406-6400- 1406-6401- 1406-6402- 1406-6403-

Wybierz klamrę -027, -028, -026, -025

4-PUNKTOWY 
ŚCIĄGANY POŚRODKU

1406-6410- 1406-6411- 1406-6412- 1406-6413-

Wybierz klamrę -027, -028, -026, -025

4-PUNKTOWY 
PODWÓJNIE 
ŚCIĄGANY POŚRODKU

1406-6420-027 1406-6421-027 1406-6422-027 1406-6423-027

Tylko z klamrą z bocznym zapięciem

Produkowana z najwyższą precyzją, seria pasów biodrowych Spex 
zaspokoi szeroki zakres potrzeb związanych z pozycjonowaniem.

CECHY FUNKCJONALNE
• Specjalny materiał i elementy antypośilzgowe
• Wygodne wyściełane poduszki z miękkim obszyciem krawędzi
• Szeroki wybór: pas 2- lub 4-punktowy, centralne zapięcie, boczne 

zapięcie, szeroki wybór zapięć i rozmiarów

OPCJE ZAPIĘCIA

Boczne Zapięcie Centralne Zapięcie Anty-ucieczkowy Punktowe Zapięcie

-027 -028 -026 -025

Prosty mechanizm,
łatwe zapinanie i 
odpinanie

Solidna konstrukcja 
zapewniająca bezpieczeństwo 
użytkownikowi.

Zapobiega odpinaniu pasa 
przez trudnego użytkownika

Wymaga użycia 
długopisu lub innego 
narzędzia do odpięcia

2 POINT 

2 POINT 

4 POINT 

4 POINT 
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Stabilizatory Kończyn

Rozmiar        Wysokość Kod Zapięcia

10" 50 mm 1402-6170-017

12" 50 mm 1402-6171-017

14" 70 mm 1402-6172-017

16" 90 mm 1402-6173-017

Rozmiar Wysokość Kod Zapięcia

17" 90 mm 1402-6174-017

18" 110 mm 1402-6175-017

20" 130 mm 1402-6176-017
Na zam. 1402-6177-017

ZAPIĘCIA ŁYDEK
•  Wyścielone specjalną pianką redukującą ucisk
• Mocowanie na rzep
• Miękka wodoodporna poduszeczka

Strap

ZAPIĘCIA PRZEDRAMION
• Zapinane na klamrę

• Regulowane paski
• Można przymocować wkrętami do drewna do drewnianych 

podłokietników lub do istniejących punktów mocowania 

S M L

ZESTAW 4 ZAPIĘĆ PRZEDRAMION 1408-6511-017 1408-6512-017 1408-6513-017
1 ZAPIĘCIE PRZEDRAMIENIA 1408-6521-017 1408-6522-017 1408-6523-017

PRZYPIĘCIE PIĘT
• Wysokiej jakości tkanina odporna na skręcanie
• Dyskretne i bezpieczne

• Dołączony osprzęt dodatkowy
• Umożliwia składanie podnóżków bez ograniczeń
• Brak wystających kołków mocujących

S M L

PRZYP. PIĘT 1403-6181-017 1403-6182-017 1403-6183-017

S M L

ZAPIĘCIA STÓP 1401-6161-017 1401-6162-017 1401-6163-017
ZAPIĘCIA STÓP Z DODATKOWYM 
TYLNYM PASIKEM 1401-6165-017 1401-6166-017 1401-6167-017

OBWÓD WEWNĘTRZNY 15-23 cm 22-30 cm 26-38 cm

Odpowiednie ustawienie stóp ma kluczowe znaczenie, ponieważ pośrednio 
wpływa na pozycję miednicy i wpływa na ogólną stabilność użytkownika.

ZAPIĘCIA STÓP
• Miękkie, wygodne podkładki wyprofilowane tak, aby zapewnić wygodne 

dopasowanie
• Zapinane na klamrę i regulowane dla szybkiego dopasowania
• Dołączony osprzęt mocujący
• Dodatkowy tylny pasek zwiększa stabilność stopy użytkownika

USTAWIANIE MIEDNICY
STABILIZATORY KOŃCZYN

Zapięcia Stóp z 
tylnym paskiem 
ograniczającym
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