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ZAOPATRZENIA REHABILITACYJNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

łóżko rehabilitacyjne dla dzieci
LISA 102

Zostało zaprojektowane z najwyższą starannością w taki 
sposób, aby zapewnić pacjentom bezpieczną i komfortową 
przestrzeń do aktywności oraz snu. 

Istnieje możliwość regulacji wysokości materaca 
maksymalnie do 102 cm.

Łóżko LISA szczególnie sprzyja mobilności dziecka. Nisko 
umieszczony materac  umożl iwia  samodzie lne 
wychodzenie oraz wchodzenie do łóżka, a jego 
powierzchnię w łatwy sposób można przekształcić 
w miejsce zabaw i aktywności w ciągu dnia.

Specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne LISA daje optymalne 
wsparcie w codziennym funkcjonowaniu zarówno 
dzieciom z niepełnosprawnością jak i opiekunom. 

producent

LISA 102

KATALOG
ŁÓZEK REHABILITACYJNYCH
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To jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
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LISA 102

Wymiary zewnętrzne / Waga - 1 108 x 220 cm / 180 kg

Wymiary zewnętrzne / Waga - 2 88 x 190 cm / 160 kg

Wysokość łóżka 135 cm 

Wysokość łóżka w opcji niskie wejście - opcja* 124 cm

Powierzchnia łóżka - 1 100 x 200 cm

Powierzchnia łóżka - 2 80 x 170 cm

Wysokość leża (wliczając materac) 32 – 102 cm 

Wysokość leża (wliczając materac) w opcji 
niskie wejście - opcja*

20 – 90 cm

Wysokość leża (wliczając materac) w opcji z 
tapicerką naokoło - opcja*

 67 cm / 101 cm

Bezpieczny udźwig 100 kg

Najważniejsze parametry łóżka LISA 102
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Możliwość zainstalowaniu drzwi na długim 
boku jako opcja*

Wysokiej jakości drewno
Możliwość  dostosowania  wysokości 
materaca

Zdejmowany zagłówek

Najważniejsze cechy łóżka LISA 102

Bezpieczny materac w wersji podstawowej 
oraz alternatywne rodzaje materacy jako 
opcje*

Możliwość wstawienia drewnianych barierek  
lub okien ze szkła akrylowego jako opcja*

Bezpieczne korytarze na przewody 
i kroplówki jako opcja*

Możliwość wstawienia tapicerowanych 
wkładek na boczne części łóżka jako opcja*

Elektromotoryczna regulacja sekcji głowy 
i nóg jako opcja*

łóżko rehabilitacyjne dla dzieci



łóżko rehabilitacyjne dla dzieci
LEA

Szeroki wachlarz dodatkowych funkcji i akcesoriów 
daje możliwość skonfigurowania łóżka idealnie 
dostosowanego do potrzeb najmłodszych - dla ich 
wygody i bezpieczeństwa.

Drewno to kluczowy surowiec służący do wytwarzania 
wysokiej jakości produktów. Łóżko LEA prócz 
niezawodności materiału zapewnia bezpieczną, 
ergonomiczną przestrzeń i funkcjonalne wsparcie 
w codziennej opiece nad dziećmi wymagającymi 
wyjątkowej troski.

Dzięki swojej wszechstronności łóżko LEA z litego 
drewna zapewnia doskonałe wsparcie w codziennych 
czynnościach. W razie potrzeby opiekun ma 
swobodny dostęp do podopiecznego ze wszystkich 
stron łóżka. Mocne osłony ochronne dostosowane do 
potrzeb i preferencji użytkownika zapewniają 
maksymalne bezpieczeństwo.

producent
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LEA

Wymiary zewnętrzne / Waga - 1 118 x 218 cm / 210 kg

Wymiary zewnętrzne / Waga - 2 98 x 188 cm / 200 kg

Wysokość łóżka 145 cm 

Powierzchnia łóżka - 1 100 x 200 cm

Powierzchnia łóżka - 2 80 x 170 cm

Wysokość leża (wliczając materac) 77 – 103 cm 

Opuszczane części boczne - wysokość 60,5 cm

Bezpieczny udźwig 135 kg

Najważniejsze parametry łóżka LEA
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Wysokiej jakości drewno

Najważniejsze cechy łóżka LEA

Możliwość dostosowania wysokości 
materaca
Możliwość dostawienia stolika do terapii / 
masażu jako opcja*
Możliwość wstawienia barierek 
drewnianych, szkła akrylowego lub miękkiej 
tapicerki naokoło - tapicerka jako opcja*
Możliwość zainstalowania baldachimu jako 
opcja*
Bezpieczne korytarze na przewody oraz 
kroplówki - opcja*
Bezpieczny materac w wersji podstawowej 
oraz alternatywne rodzaje materacy jako 
opcje*

Koła z hamulcami - średnica 75 mm

Elektromotoryczna regulacja sekcji głowy 
i nóg jako opcja*
Możliwość ustawienia łóżka w pozycji 
anty-Trendelenburga

Możliwość skonfigurowania łóżka wedle 
indywidualnych potrzeb i preferencji

łóżko rehabilitacyjne dla dzieci



łóżko rehabilitacyjne dla dzieci
TAURUS JUNIOR

Wersja Junior ma zmniejszone wymiary zewnętrzne 
względem modelu dla dorosłych (które pozwalają na 
zastosowanie materaca o wymiarach 780 mm x 1900 mm), 
leże znajduje się niżej nad podłogą.

Łóżko TAURUS JUNIOR zostało stworzone aby sprostać 
potrzebom naszych najmłodszych odbiorców. 

Jasna, przyciągająca wzrok kolorystyka a także dodatkowe 
zabezpieczenie w postaci zastosowania trzech poręczy 
bocznych sprawiają, że jest to model idealny zarówno dla 
dzieci jak i dla nastolatków.

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa młodych 
pacjentów zastosowano system potrójnych poręczy 
bocznych. Szczyty łóżka wykonane zostały z płyty 
laminowanej oraz litego drewna bukowego.

Przystosowany uchwyt na pilota umieszczony został  poza 
zasięgiem pacjenta.

producent
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TAURUS JUNIOR

Maksymalna szerokość zewnętrzna 93 cm

Maksymalna długość zewmętrzna 207 cm

Maksymalna szerokość leża 78 cm 

Maksymalna długość leża 190 cm

Maksymalne obciążenie 215 kg

Najważniejsze parametry łóżka TAURUS JUNIOR

www.mywam.pl

3 poręcze boczne  – dla maksymalnego 
bezpieczeństwa

Najważniejsze cechy łóżka TAURUS JUNIOR

2 lata gwarancji 

Cztero-sekcyjne łóżko o obniżonej pozycji 
leża

Uchwyt na pilota zlokalizowany poza 
zasięgiem pacjenta
Regulacja wysokości: 28-70cm

Jasne, przyciągające wzrok kolory

Łóżko Taurus Junior posiada 9-cio funkcyjny 
pilot sterujący o ergonomicznym kształcie, 
umożliwiający ułożenie młodego pacjenta 
w pozycji siedzącej, fotelowej oraz anty-
Trendelenburga

łóżko rehabilitacyjne dla dzieci

Regulacje w łóżku TAURUS JUNIOR



łóżko rehabilitacyjne dla dzieci
LEO „S”

Łóżko rehabilitacyjne LEO S, oprócz wszystkich 
podstawowych cech łóżek rehabilitacyjnych z serii Leo, 
posiada dzielone poręcze boczne. Takie rozwiązanie 
umożliwia aktywizację osoby korzystającej z niego, nie 
ogranicza swobody i mobilności, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu przed upadkiem. 

Dodatkową zaletą wprowadzenia poręczy dzielonych 
w stosunku 40/60 jest ułatwienie dostępu do pacjenta.

Najniższa wysokość - 30 cm (zmienia się w zależności 
od średnicy zastosowanych kółek) pozwala pacjentowi 
na komfortowe wstawanie z łóżka oraz zmniejsza ryzyko 
upadku. Pozycja najwyższa znacznie ułatwia pielęgnację 
osoby leżącej przez personel medyczny czy opiekuna.

Łóżko rehabilitacyjne LEO wyróżnia zakres regulacji 
wysokości leża, który wynosi  blisko 50 cm. 

producent
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LEO „S”

Maksymalna szerokość zewnętrzna 105 cm

Maksymalna długość zewmętrzna 206 cm

Maksymalna szerokość leża 90 cm 

Maksymalna długość leża 200 cm

Maksymalne obciążenie 215 kg

Najważniejsze parametry łóżka LEO „S”

www.mywam.pl

Nowoczesna, pantografowa konstrukcja

Poręcze dzielone w stosunku 40/60

Szeroki zakres regulacji wysokości (30 cm)

Sterowanie za pomocą pilota z możliwością 
blokady wybranych funkcji leża
Szeroki wybór kół

System łatwego demontażu szczytów

Najważniejsze cechy łóżka LEO „S”

Szeroki wybór szczytów

Szczyty łóżka niezależne od konstrukcji

2 lata gwarancji

łóżko rehabilitacyjne dla dzieci

Regulacje w łóżku LEO „S”



łóżko rehabilitacyjne dla dzieci
TAURUS 2 LOW/LUX

Ł ó ż k o  r e h a b i l i t a c y j n e  Ta u r u s  2  w y r ó ż n i a  
czterokolumnowa konstrukcja. Takie rozwiązanie 
pozwala na uzyskanie większej stabilności łóżka, a co za 
tym idzie - bezpieczeństwo użytkownika. 

Dodatkowo łóżko rehabilitacyjne Taurus 2 LOW LUX 
zostało zaprojektowane tak, aby zaoferować 
użytkownikowi możliwość ustawienia najniższej pozycji 
leża na wysokości 20 cm and podłogą. Zastosowanie 
takiego rozwiązania znacznie ułatwia opiekę oraz 
pielęgnację chorego ale także ułatwia użytkownikowi 
wstawanie. 

Dodatkowo, w trosce o komfort użytkowania, obniżona 
została pozycja poręczy bocznych co znacząco ułatwia 
wstawanie i siadanie na łóżko. Wprowadzone zmiany 
pozwoliły na zmniejszenie długości łóżka – dzięki czemu 
jest ono kompaktowe i odpowiednie do zastosowania 
w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. 

W łóżku Taurus 2 zastosowano dekoracyjne szczyty, co 
wyróżnia go na tle innych modeli.

producent
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TAURUS 2 LOW/LUX

Maksymalna szerokość zewnętrzna 105 cm

Maksymalna długość zewmętrzna 214 cm

Maksymalna szerokość leża 90 cm 

Maksymalna długość leża 200 cm

Maksymalne obciążenie 215 kg

Najważniejsze parametry łóżka TAURUS 2 LOW/LUX
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4 - kolumnowa konstrukcja zapewniająca 
stabilność łóżka

Kompaktowe wymiary

Najważniejsze cechy łóżka TAURUS 2 LOW/LUX

Łatwe do składowania i transportu dzięki 
zastosowaniu specjalnego adaptera
2 lata gwarancji

Szczyty wykonane z płyty laminowanej oraz 
litego drewna bukowego

Obniżona pozycja leża - minimalna wysokość 
nad podłogą – 20 cm

Sterowane za pomocą ergonomicznego pilota

4 - sekcyjne leże wykonane z metalowych lameli 
łatwych w dezynfekcji lub drewnianych lameli 
sprężynujących

Dekoracyjne szczyty

Obniżona pozycja poręczy bocznych

Szeroki wybór kolorystyki

łóżko rehabilitacyjne dla dzieci

Regulacje w łóżku TAURUS 2 LOW/LUX



łóżko rehabilitacyjne dla dzieci
SAFESPACE

Każdy Safespace wykonywany jest na indywidualne  zamówienie, co 
daje możliwość dokładnego odwzorowania okien i drzwi pokoju, 
w którym będzie umieszczony.

Taka przestrzeń może mieć istotne znaczenie dla osób mających 
problemy z bezpieczeństwem, złe wzorce snu lub problemy 
behawioralne. Pozwala na bezpieczne rozładowania emocji oraz 
może stanowić strefę wyciszenia - w zależności od indywidualnych 
potrzeb pacjenta.

Specjalistyczne pomieszczenia Safespace powstały z myślą 
o osobach z autyzmem, epilepsją, zachowaniami stanowiącymi 
wyzwanie oraz głębokimi trudnościami w uczeniu się. 

Osobom, które potrzebują wysokiego poziomu nadzoru, często 
z wielu powodów odmawia się przestrzeni do bycia samemu czy 
wyrażania uczuć, zwłaszcza gdy są zdenerwowane lub wzburzone. 
Safespace zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, szczególnie 
ważną w okresie dorastania - wówczas może też wspierać rozwój 
samokontroli.

Safespace to bezpieczna przestrzeń, w której użytkownik może spać, 
swobodnie poruszać się, bawić i skakać. Nawet podczas wyjątkowo 
szorstkiego traktowania znacznie zmniejsza ryzyko kontuzji pacjenta 
poprzez wyeliminowanie twardych powierzchni.

SAFESPACE

www.mywam.pl

Safespace może wypełnić 
cały mały pokój lub część 
większego pomieszczenia. 
Mogą mieć dowolny rozmiar 
w zakresie do:

210 cm.

 250 cm x 250 cm

Wszystkie Safespaces mają 
wysokość:

dostępne kolory standardowe:

producent

To jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



MyWam Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 10
41-516 Chorzów

tel +48 534 899 377
biuro@mywam.pl

NIP: 6272771861

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.
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