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pionizator

Pionizator go.spider został stworzony z myślą 
o najmłodszych użytkownikach z niepełnosprawno-
ścią uniemożliwiającą im samodzielne stanie. Jego 
głównym celem jest wspomaganie pionizacji przy 
asyście opiekuna.

Pionizator go.spider posiada miękkie, regulowane 
stabilizatory na wysokości tułowia, bioder i kolan 
zapewniają wygodę. Zapinane na rzep pasy 
stabilizatorów oraz platformy utrzymują dziecko 
w bezpiecznej pozycji.

Prosta konstrukcja i niewielkie wymiary czynią go 
uniwersalnym urządzeniem, sprawdzającym się 
zarówno w warunkach domowych, jak i na zewnątrz.

producent

Po zdemontowaniu modułu pionizującego go.spider 
może pełnić rolę chodzika ortopedycznego, 
wspomagającego edukację i reedukację chodu. 
Posiada funkcjonalne koła przednie z możliwością 
blokady kierunku jazdy, a także koła tylne 
z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym 
cofaniem oraz spowalniaczem, dającym kontrolę nad 
prędkością poruszania się chodzika. Zabezpieczenia 
te doskonale sprawdzają się w przypadku dzieci 
z mniejsza kontrolą ruchową oraz początkujących 
użytkowników. 

Pionizator go.spider to kompleksowe i uniwersalne 
urządzenie wspierające pionizację dziecka, a także 
wzmacniające postępy związane z jego aktywnością 
ruchową.
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To jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

WYRÓB 
MEDYCZNY



Długość pionizatora 80 cm

Szerokość pionizatora 68 cm 

Wysokość 103 cm

Masa całkowita 11,6 kg

Długość po złożeniu do transportu 80 cm

Szerokość po złożeniu do transportu 68 cm

Wysokość po złożeniu do transportu 30 cm

Maksymalna waga pacjenta 35 kg

Maksymalny wzrost pacjenta 100 - 135 cm

Parametry pionizatora go.spider
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Możliwość zastosowania jako chodzik ortopedyczny

Miękkie, regulowane stabilizatory zabezpieczające

Posiada blokadę cofania

Blokada kierunku jazdy na przednich kołach
Fotelik jako dodatkowe, komfortowe wsparcie jako opcja*

Podpory antywywrotne jako opcja*

Najważniejsze cechy i funkcje

Uprząż majtkowa dla większego wsparcia

Podłokietniki dla lepszego wsparcia jako opcja*

pionizatora go.spider

Możliwość regulacji prędkości przy pomocy spowalniaczy 
na tylnych kołach

Zestaw pelot jako opcja*

Rączka asekuracyjna jako opcja*
Hamulec ręczny jako opcja*

pionizator
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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.


