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KATALOG WÓZKÓW 
SPECJALNYCH SPACEROWYCH

PRODUCENT: MyWam Kupiec Bartold Angres sp.j.



TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / błysk

POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW
INWALIDZKICH SPECJALNYCH
DLA DZIECI

wersje kolorystyczne

WSKAZANIA:

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

Duże żelowe koła z amortyzacją oraz stopką przechyłową do unoszenia przedniej części wózka 
ułatwiają pokonywanie drobnych przeszkód, jak niskie schody czy krawężniki. Dodatkowym 
atutem wózka jest nowoczesny design.

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, 
osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji 
ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe 
lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

Wózek inwalidzki specjalny MOUSE przeznaczony jest dla najmniejszych dzieci, które nie są w stanie chodzić 
lub siedzieć we właściwej pozycji w wyniku kontuzji lub innego schorzenia. MOUSE jest odpowiedni dla dzieci 
o wzroście od 80 do 110 cm i masie ciała do 30 kg.

Dzięki regulowanym pelotom na wysokości głowy i tułowia można zoptymalizować ułożenie dziecka w 
wózku, zapewniając mu stabilizację i bezpieczeństwo. Ponadto regulacja siedziska (funkcja KOŁYSKI) 
oraz oparcia pozwala na dostosowanie pozycji wózka do potrzeb dziecka, co znacznie wpływa na 
komfort podróżowania.

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

dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. 

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

wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.



funkcje  bezpieczeństwo i komfort

REGULACJA OPARCIA 
szeroki zakres dopasowania

REGULACJA PODNÓŻKA 
szybkie i łatwe dopasowanie

FUNKCJA KOŁYSKI 
łatwe dopasowanie

POZYCJA LEŻĄCA
zastosowanie wielu regulacji

REGULACJA PARAMETRÓW
 wkładka zwężająco - spłycająca

Wózek MOUSE wyposażony został we wkładkę 
zwężająco -  spłycającą, która pozwala na 
zredukowanie wewnętrznych parametrów wózka. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu wózek posłuży Wam 
jeszcze dłużej.

Dwie pary pelot (na poziomie głowa i tułowia) o 
szerokim zakresie regulacji zapewniają dodatkową 
stabilizację dziecka w wózku. Dzięki niezależnej 
regulacji wysokości, szerokości i kąta pochylenia 
każdej z pelot możemy sprawić, że spacerówka 
stanie się wygodnym i bezpiecznym środkiem 
transportu dla dziecka.

Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia 
siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest 
ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu 
krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w 
każdym miejscu i sytuacji.

INDYWIDUALNA STABILIZACJA
 regulowane peloty

8°-23° 4 pozycje 16°- 88° 4 pozycje 84°- 173° 6 pozycji



Konstrukcja wózka MOUSE pozwala na obrócenie 
siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu 
możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i 
samopoczucie małego podopiecznego.

KOMPATKOWA RAMA
łatwe składanie i transport

Konstrukcja wózka specjalnego MOUSE umożliwia 
jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie 
wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego 
transport i przechowywanie.

funkcjonalne akcesoria   w praktyce

ODWRACANE SIEDZISKO
przygotuj wózek do spaceru 

WSPARCIE JAZDY
kompleksowy układ jezdny

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

Budka z okienkiem

Wkładka zwężająco - spłycająca

Regulowane peloty

Podnóżek z regulacją

Łatwy system montażu kół

Blokada kierunku jazdy



szerokość siedziska  24* / 32 cm  

głębokość siedziska  22* / 26 cm

wysokość oparcia 52 cm

regulacja podnóżka 14,5 - 23 cm

waga wózka 17,2 - 23,2 kg

długość wózka 95 - 124 cm

wysokość wózka 122 - 134 cm

szerokość wózka 60 cm

* z wkładką zwężająco - spłycającą

wzrost 80 - 110 cm

max waga 30 kg

wymiary po złożeniu: rama  L 84 x W 58 x H 25 cm  /  siedzisko  L 72 x W 42 x H 39 cm 

parametry

akcesoria   bogate możliwości wyposażenia

pasy odwodząco - stabilizujące klin barierka zabezpieczająca

stolik terapeutyczny kosz na zakupytorba turystyczna

parasolka przeciwsłoneczna

śpiwór na nogi moskitiera folia przeciwdeszczowa

rękawice zimowe

wkładka zwężająco - splycająca regulowane peloty

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



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

Duże żelowe koła z amortyzacją oraz stopką przechyłową do unoszenia przedniej części wózka 
ułatwiają pokonywanie drobnych przeszkód, jak niskie schody czy krawężniki. Dodatkowym 
atutem wózka jest nowoczesny design.

Wózek inwalidzki specjalny MEWA jest przeznaczony dla dzieci, które nie są w stanie chodzić lub siedzieć we 
właściwej pozycji z powodu kontuzji lub innego schorzenia. Ten wózek jest odpowiedni dla dzieci o 
wzroście od 90 do 125 cm i wadze do 40 kg.

WSKAZANIA:

Dzięki regulowanym pelotom na wysokości głowy i tułowia można zoptymalizować ułożenie dziecka 
w wózku, zapewniajac mu stabilizację i bezpieczeństwo. Ponadto regulacja siedziska (funkcja 
KOŁYSKI) oraz oparcia pozwala na dostosowanie pozycji wózka do potrzeb dziecka, co znacznie 
wpływa na komfort podróżowania

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, 
osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji 
ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe 
lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / błysk

POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW
INWALIDZKICH SPECJALNYCH
DLA DZIECI

wersje kolorystyczne
TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / błysk

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

dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. 

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

wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.



5,5°-21,5° 4 pozycji 8°- 86° 4 pozycji 64°- 180° 5 pozycji

funkcje  bezpieczeństwo i komfort

REGULACJA OPARCIA 
szeroki zakres dopasowania

REGULACJA PODNÓŻKA 
szybkie i łatwe dopasowanie

FUNKCJA KOŁYSKI 
łatwe dopasowanie

POZYCJA LEŻĄCA
zastosowanie wielu regulacji

REGULACJA PARAMETRÓW
 zestaw wkładek

INDYWIDUALNA STABILIZACJA
 regulowane peloty

Dwie pary pelot (na poziomie głowa i tułowia) o 
szerokim zakresie regulacji zapewniają dodatkową 
stabilizację dziecka w wózku. Dzięki niezależnej 
regulacji wysokości, szerokości i kąta pochylenia 
każdej z pelot możemy sprawić, że spacerówka 
stanie się wygodnym i bezpiecznym środkiem 
transportu dla dziecka.

Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia 
siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest 
ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu 
krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w 
każdym miejscu i sytuacji.

Wózek MEWA można doposażyć w zestaw wkładek 
spłycających i zwężających, które pozwalają na 
zredukowanie wewnętrznych parametrów wózka - 
w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu wózek posłuży Wam 
jeszcze dłużej.



Budka z okienkiem

Regulowane peloty

pasy 5-punktowe

Wkładki zwężające i spłycające

KlinRegulowany podnóżek

Konstrukcja wózka MEWA pozwala na obrócenie 
siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu 
możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i 
samopoczucie małego podopiecznego.

Konstrukcja wózka specjalnego MEWA umożliwia 
jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie 
wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego 
transport i przechowywanie.

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

KOMPATKOWA RAMA
łatwe składanie i transport

ODWRACANE SIEDZISKO
przygotuj wózek do spaceru 

WSPARCIE JAZDY
kompleksowy układ jezdny

funkcjonalne akcesoria   w praktyce

Łatwy system montażu kół
Blokada kierunku jazdy



szerokość siedziska  25* / 32 cm    

głębokość siedziska  24* / 28 cm

wysokość oparcia 62 cm

regulacja podnóżka 17 - 32 cm

waga wózka 20 - 28 kg

długość wózka 94 - 126 cm

wysokość wózka 124 - 129 cm

szerokość wózka 65 cm

wzrost 90 - 125 cm

max waga 40 kg

wymiary po złożeniu: rama  L 84 x W 64 x H 26 cm  /  siedzisko  L 88 x W 43 x H 42 cm * z wkładkami zwężającymi / spłycającymi

wkładka spłycająca pasy odwodząco - stabilizujące

klin barierka zabezpieczająca stolik terapeutyczny kosz na zakupytorba turystyczna

parasolka przeciwsłoneczna

wkładki zwężające wkładka spłycająca regulowane peloty

rękawice zimowe

śpiwór na nogi moskitiera folia przeciwdeszczowa

parametry

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

akcesoria   bogate możliwości wyposażenia



Wózek spacerowy specjalny GRIZZLY przeznaczony jest dla dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami ruchowymi oraz 
jednostkami chorobowymi, w wyniku których ruch jest znacznie utrudniony lub niemożliwy. Jest on  odpowiedni 
dla dzieci o wzroście od 85 do 140 cm i wadze do 45 kg.

PRZECIWWSKAZANIA:

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, 
osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, 
najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe lub przepuklina 
oponowo-rdzeniowa.

GRIZZLY wyposażony jest w kompleksowy system stabilizacji na poziomie głowy, tułowia i bioder składający 
się z pelot regulowanych zarówno na wysokość, szerokość, głębokość, jak i pod kątem. Co więcej, dzięki 
systemowi „ROSNĘ Z TOBĄ” możliwa jest precyzyjna regulacja głębokości siedziska oraz wysokości oparcia. 
W połączeniu z regulowaną wysokością podnóżka otrzymujemy sprzęt idealnie dostosowany do potrzeb 
dziecka, który posłuży Wam przez wiele lat.

Oprócz wielu przydatnych funkcji, takich jak KOŁYSKA czy siedzisko z możliwością obracania 
względem kierunku jazdy, wózek GRIZZLY może pochwalić się również pozytywnym wynikiem 
TESTÓW ZDERZENIOWYCH ISO 7176-19, co pozwala na wykorzystanie go do przewożenia dzieci w 
wózku w pojazdach do tego przystosowanych.

WSKAZANIA:

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

POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW
INWALIDZKICH SPECJALNYCH
DLA DZIECI

wersje kolorystyczne
TAPICERKA
imitacja lnu 

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
imitacja lnu

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
imitacja lnu 

RAMA
lakierowana / błysk

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

dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. 

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

wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.



3

Trzy pary pelot na poziomie głowy, klatki piersiowej i 
bioder posiadające szeroki zakres regulacji zarówno 
w pionie, poziomie, na głębokość i pod kątem 
zapewniają wyjątkowa stabilizację, bezpieczeństwo 
oraz komfort podróżującemu w wózku dziecku. 
Elementy boczne siedziska stanowią dodatkowe 
zabezpieczenie.

KOMPLEKSOWA STABILIZACJA
 regulowane peloty

ROSNĘ Z TOBĄ
 regulacja parametrów 

Zaletą wózka GRIZZLY jest system „ROSNĘ Z TOBĄ” 
Możliwość dopasowanie głębokości siedziska do 37 
cm, wysokości oparcia do 70 cm i możliwość 
obniżenia podnóżka do 40,5cm poniżej poziomu 
siedziska znacząco zwiększa zakres dopasowania, 
przez co wózek może Wam posłużyć przez długie 
lata.

0°-30° 4 pozycje 0°- 81° 6 pozycji 55°- 180° 5 pozycji

funkcje  bezpieczeństwo i komfort

REGULACJA OPARCIA 
szeroki zakres dopasowania

REGULACJA PODNÓŻKA 
szybkie i łatwe dopasowanie

FUNKCJA KOŁYSKI 
łatwe dopasowanie

POZYCJA LEŻĄCA
zastosowanie wielu regulacji

Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia 
siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest 
ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu 
krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w 
każdym miejscu i sytuacji.



Daszek z okienkiem

Regulowane peloty

Barierka zabezpieczająca

Podnóżek z regulacją wysokości 
i kąta pochylenia

KOMPATKOWA RAMA
łatwe składanie i transport

ODWRACANE SIEDZISKO
przygotuj wózek do spaceru 

WSPARCIE JAZDY
kompleksowy układ jezdny

Konstrukcja wózka GRIZZLY pozwala na obrócenie 
siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu 
możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i 
samopoczucie małego podopiecznego.

Konstrukcja wózka specjalnego GRIZZLY umożliwia 
jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie 
wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego 
transport i przechowywanie.

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

funkcjonalne akcesoria   w praktyce

Łatwy system montażu kół

Blokada kierunku jazdy



szerokość siedziska  18*- 40 cm    

głębokość siedziska  25 - 37 cm

wysokość oparcia 57 - 70 cm

regulacja podnóżka 23 - 40,5 cm

waga wózka 20 - 28 kg

długość wózka 97 - 115 cm

wysokość wózka108 - 123 cm

szerokość wózka 65 cm

wzrost 85 - 140 cm

max waga 45 kg

wymiary po złożeniu: rama  L 80 x W 64 x H 35 cm  /  siedzisko  L 72 x W 43 x H 47 cm 

barierka zabezpieczająca stolik terapeutycznykosz na zakupy

zestaw MIŚ GRIZZLYrękawice zimowe

folia przeciwdeszczowa

parasolka przeciwsłoneczna

pasy odwodząco - stabilizujące daszek z okienkiemklin

torba turystyczna

śpiwór na nogi moskitiera zestaw MIŚ GRIZZLY

regulowane peloty elementy boczne oparcia

akcesoria   bogate możliwości wyposażenia

parametry

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

* z pelotami



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

WSKAZANIA:

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

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład 
tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie 
prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak 
porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

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

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

POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW
INWALIDZKICH SPECJALNYCH
DLA DZIECI

wersje kolorystyczne
TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / mat

TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / mat

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

dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. 

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

wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.



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

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

funkcje  bezpieczeństwo i komfort

REGULACJA OPARCIA 
szeroki zakres dopasowania

REGULACJA PODNÓŻKA 
szybkie i łatwe dopasowanie

FUNKCJA KOŁYSKI 
łatwe dopasowanie

ROSNĘ Z TOBĄ
 regulacja parametrów 

REGULACJA PARAMETRÓW
wkładki zwężające

POZYCJA LEŻĄCA
zastosowanie wielu regulacji

Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia 
siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest 
ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu 
krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w 
każdym miejscu i sytuacji.

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



FARTUCHY 
PRZECIWWIETRZNE

wielofunkcyjna tapicerka

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

SKŁADANA RAMA
łatwy transport i przechowywanie

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

Daszek z okienkiem

Zagłówek
Pasy 5-punktowe

Wkładki zwężające

Pasy odwodząco - stabilizujące

Klin

WSPARCIE JAZDY
kompleksowy układ jezdny

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

funkcjonalne akcesoria   w praktyce

Blokada kierunku jazdy

Łatwy system montażu kół



szerokość siedziska  28* / 43 cm    

głębokość siedziska  31 - 45 cm

wysokość oparcia 65 - 85 cm

regulacja podnóżka 28,5 - 43,5 cm

waga wózka 24 - 28,6 kg

długość wózka 114,5 - 146 cm

wysokość wózka 117 - 138 cm

szerokość wózka 66 cm

wzrost 130 - 175 cm

max waga 80 kg

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

zagłówekwkładki zwężające klin daszek z okienkiem

kosz na zakupy torba turystyczna parasolka przeciwsłoneczna rękawice zimowe

śpiwór na nogi moskitiera folia przeciwdeszczowa

pasy odwodząco - stabilizujące

stolik terapeutyczny

akcesoria   bogate możliwości wyposażenia

barierka zabezpieczająca

parametry

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



przeciwwskazania do pozycji siedzącej
przeciwwskazania do pionizacji biernej

przepuklina oponowo-rdzeniowa

przepuklina oponowo-rdzeniowa

PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA:
porażenie mózgowe

Jego stelaż został wykonany ze stopów aluminium i stali, dzięki czemu wózek jest bardzo wytrzymały 
(dla dzieci o wadze do 40 kg), a jednocześnie jest niezwykle lekki (od 10 kg).

Wózek spacerowy specjalny PEGAZ typu PARASOLKA to lekki, kompaktowy sprzęt dedykowany dla dzieci o 
wzroście od 80 do 140 cm i wadze do 40 kg.

Lekka konstrukcja, możliwości regulacji oraz szeroki wachlarz dodatkowych akcesoriów czynią 
ten lekki wózek efektywnym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu.

System ROSNĘ Z TOBĄ wraz z wkładkami zwężającymi pozwala na dopasowanie wymiarów 
wózka do wzrostu dziecka, dzięki czemu będzie służył  Wam przez wiele lat.

inne warunki utrudniające samodzielne poruszanie się

POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW
INWALIDZKICH SPECJALNYCH
DLA DZIECI

wersje kolorystyczne
TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / błysk

TAPICERKA
syntetyczna 

RAMA
lakierowana / błysk

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

dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. 

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

wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.



REGULACJA OPARCIA 
zmiana kąta odchylenia

REGULACJA PODNÓŻKA
ustawienia wysokości

PODSTAWOWA POZYCJA 
wartość kąta

DOPASOWANIE WYMIARÓW
wkładki zwężające

ROSNĘ Z TOBĄ
 możliwość zmiany parametrów siedziska i oparcia

Konstrukcja wózka specjalnego PEGAZ pozwala na dopasowanie jego rozmiaru do dziecka. 
Dzięki prostemu mechanizmowi odpinania podnóżka możemy obniżyć go do 40 cm w dół 
od poziomu siedziska. Złożona krawędź siedziska pozwala zwiększyć jego powierzchnię o 8 
cm, co daje nam maksymalną głębokość 33 cm. Metalowe przedłużki oparcia pozwolą na 
jego wydłużenie o 10 cm, co daje nam maksymalną wysokość 60 cm! Przy maksymalnych 
ustawieniach niepozorny PEGAZ jest w stanie bezpiecznie przewozić dziecko o wzroście do 
140 cm i wadze  do 40 kg.

Wózek PEGAZ może zostać wyposażony w dwie 
wkładki zwężające montowane po jego bokach. 
Zapewniają one dodatkową stabilizację i komfort 
jazdy młodszym użytkownikom.

25° 1 pozycja 22°, 34° 2 pozycje 20, 30, 40 cm 3 pozycje

funkcje  bezpieczeństwo i komfort



Lekka, kompaktowa konstrukcja typu PARASOLKA 
umożliwia minimalizowanie parametrów wózka, co 
ułatwia jego transport oraz przechowywanie. 

KOMPAKTOWA RAMA
łatwe składanie i transport

PEGAZ posiada amortyzację na wszystkich czterech kołach, blokadę kierunku jazdy na przednich 
kołach oraz zestaw dwóch niezależnych hamulców na tylnych kołach. Dodatkowo w tylnej części 
stelaża możemy zamontować stopkę przechyłową, który ułatwia podnoszenie przodu wózka przy 
pokonywaniu niewielkich przeszkód takich jak krawężniki czy niskie schody.

Zagłówek

Budka z okienkiem

Pasy 5-punktowe

Regulacja głębokości siedziska

Kosz na zakupy

Regulacja podnóżka

WSPARCIE JAZDY
kompleksowy układ jezdny

funkcjonalne akcesoria   w praktyce



szerokość siedziska  30*/38 cm    

głębokość siedziska  25*/33 cm

wysokość oparcia 50/60 cm

regulacja podnóżka 20/30/40 cm

waga całkowita 10 - 19,6 kg

długość wózka 90 - 108 cm 

wysokość wózka 106 - 130 cm

szerokość wózka 56 cm

wzrost 80 - 140 cm

max waga 40 kg

wymiary po złożeniu: L 124 x W 28 x H 39 cm  

zagłówekwkładki zwężające pasy odwodząco - stabilizujące klin barierka zabezpieczająca

budka z okienkiem stolik terapeutyczny kosz na zakupy torba turystyczna

parasolka przeciwsłoneczna

śpiwór na nogimoskitiera folia przeciwdeszcowa

stopka przechyłowa

akcesoria   bogate możliwości wyposażenia

parametry

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

* z wkładkami zwężającymi 



www.mywam.pl

KONTAKT W REGIONACH

kom.: +48 531 790 664 
 województwa:

Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie.

kom.: +48 798 026 502
 województwa:

Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.

kom.: +48 535 555 694
 województwa:

Mazowieckie, Łódzkie.

kom.: +48 535 767 813
 województwa:

Lubelskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie.

kom.: +48 535 555 297
 województwa:

Śląskie, Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie.

kom.: +48 533 220 169
województwa:

 Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie.


