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Fotelik dla dzieci niepełnosprawnych iZi Up Handicap
 Fotelik przeszedł bardzo rygorystyczne i złożone procesy atestacji. To znaczy po prostu:
WSZYSTKO co się łączy z fotelikiem iZi Up Handicap poddane zostało testom zderzeniowym i
uzyskało akceptację. W rezultacie możecie Państwo nabyć naprawdę nowoczesny fotelik z
pełnym wyposażeniem, przetestowany w najmniejszym szczególe!

 BeSafe iZi UP Handicap jest dostępny dla dzieci i młodych ludzi o wzroście do 135cm z
problemami z utrzymaniem równowagi, którzy potrzebują więcej wsparcia i wygody! To nowe
rozwiązanie zostało przetestowane wraz z regulowanymi podramiennikami bocznymi, klinem
stabilizującym, regulowanym zagłówkiem, paskami naramiennymi, paskami na nogi, obrotową
bazą i dodatkowo ciasno dopasowanym trzymaniem w foteliku. Wszystko przetestowane
zgodnie z normą ECE4404.

    
Standardowe cechy fotelika BeSafe iZi Up Handicap:

  

Poddany testom   zderzeniowym wraz ze wszystkimi akcesoriami
 Specjalny zagłówek umożliwiający dostosowanie oparcia
 Dodatkowo ciasno dopasowane trzymanie w foteliku
 Boczne podramienniki, z regulacją szerokości i wysokości
 Klin stabilizujący
 Miękkie siedzisko
 Miękkie wyłożenie oparcia
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 Regulowana głębokość siedzenia i wysokość oparcia ( głębokość siedzenia   zwiększa się wraz z regulacją wysokości oparcia)
 Regulowany kąt nachylenia
 Przygotowany do montażu bazy obrotowej
 Przygotowany do zamontowania pasków naramiennych
 Przygotowany do zamontowania pasków na nogi

 iZi Up Handicap może być dostarczony z paskami naramiennymi, które służącą do   przytrzymywania dziecka na miejscu w czasie jazdy samochodem. iZi Up Handicap   jest dostępny w 2 kolorach, ciemno szarym lub zielonym. 

 Baza obrotowa umożliwia obrócenie fotelika w kierunku drzwi samochodu i   umieszczenie użytkownika w foteliku, przed obróceniem fotelika ponownie do   wewnątrz. Przy zatrzaśnięciu się podstawy na miejscu zgodnie z kierunkiem   jazdy usłyszysz kliknięcie. Przy większych użytkownikach może zaistnieć   potrzeba przytrzymania tyłu fotelika przy obrocie.

  

Jeśli masz problem z dzieckiem wyślizgującym się z siedziska użyj rozwiązania w postaci
pasków na nogi. 

 Klin stabilizujący łatwo zdemontować 

 Zagłówek zapewnia optymalne oparcie. Świetne rozwiązanie dla bezpieczeństwa
użytkowników. 
 Można regulować zarówno kąt jak i wysokość oparcia. Kąt oparcia można regulować o 15
stopni za pomocą dźwigni a boku fotelika. Oparcie wraca do pozycji pionowej automatycznie po
wyjęciu dziecka z fotelika

 Fotelik znajduje się na liście produktów, które dofinansowuje NFZ, która stanowi załącznik do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r.{jcomments on}
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