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Polohovací zařízení TOBI 
Sedačka TOBI je koncipována pro děti a mladistvé, kteří nedokáží 
sedět nebo stát volně, jejichž omezené držení trupu však nevyžaduje 
stálé sezení v ortéze. 
Díky volitelnému  nastavení úhlu sedu a fixaci pánve, popřípadě trupu, 
umožňuje židlička sezení bez zvýšeného svalového napětí. 
V základním provedení je zařízení vybaveno úhlově nastavitelnou 
sedací plochou, zádovou opěrkou, područkami, podnožkou a madly 
pro doprovod, ale i dalšími polohovacími a nastavitelnými prvky, jako je 
například nastavení i výšky a hloubky sedu, sklonu a výšky zádové 
opěrky nebo celkové výšky sedu. Doplňky mohou být hlavová opěrka, 
boční a kyčelní peloty, abdukční klín 

 

 

 

 
Vozík BRIX 

Lehký dětský invalidní vozík z hliníkové slitiny s moderně 
koncipovaným pevným rámem je vhodný je pro děti od nejranějšího 
věku, kdy jsou schopny sedět.Po sklopení madla pro doprovod se 
kočárek mění na aktivní vozík. Bez potřeby dalších dílů lze montáží 
upravit úhel stupačky, sedu a zádové opěry a hloubku stupačky a 
sedu. 
Výbava: spojená úhlově nastavitelná stupačka, přítlačné brzdy, úhlově 
nastavitelné madlo pro doprovod, kryty kol, stabilizační kolečko pravá 
strana, hnací kola 22X1", bezpečnostní pás 
Šíře sedu: 28 cm 
Hloubka sedu: 30 cm 
Výška zad: 32 cm 
Nosnost: 75 kg 
Hmotnost: 13 kg 
 
 

 
 
 
 
 
Vozík PANTHERA BT 

Sportovní vozík určený, jak již zkratka názvu napovídá, pro hráče 
tenisu a basketbalu. Vozík má rám z chrom-molybdenové oceli, 
titanovou výškově stavitelnou stupačku, ochranný rám a poháněcí 
obruče. V základním provedení je dodáván s 24“ nebo 26“ 
rychloupínacími zadními koly s vysokotlakým pláštěm se sportovním 
ráfkem a s 3“ tvrdými předními koly. Zádová opěrka je polstrovaná s 
možností nastavit tuhost i tvar. Sklon zádové opěrky je možno nastavit 
plynule. Spolu s možností plynule nastavit polohu osy zadních kol tak 
lze uzpůsobit vozík zcela na míru uživateli včetně optimalizace těžiště 
vozíku. 

Tento ryze sportovní vozík umožňuje nastavit také polohu, sklon a 
výšku sedačky. Odklon zadních kol může být 12°, 14°, nebo 18° od 
svislice. Vozík BT v základním provedení (bez rolničky proti 
převrácení) váží 9,3 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


