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iCHAIR Mc
Light
iCHAIR

Mc1

Light

–

nowe

rozwiązania

w

standardowym wyposażeniu znanego już z oferty
modelu wózka o napędzie elektrycznym.
Elektryczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia
pleców
NOWOŚCI
W MDH

ułatwią

użytkowanie

wózka

podczas

codziennych obowiązków.
Zwiększony

współczynnik

wydajności

wózka

(akumulatory, silnik) sprawia, że nowe rozwiązania
w sektorze wózków elektrycznych stają się jeszcze
bardziej atrakcyjne.

elektryczna regulacja kąta oparcia pleców od
-10* do +50*
elektryczna regulacja kąta siedziska od -4* do +24*
kółka przednie 9”, koła tylne 12,5” pozwalają na
swobodne użytkowanie wózka na zewnątrz
koła na feldze dwuczęściowej, co ułatwia ich szybką
obsługę
dostępny w trzech szerokościach siedziska
wysokiej klasy i odporne na wstrząsy oświetlenie LED dla
większego bezpieczeństwa
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szeroka gama opcji dodatkowych

2021

iCHAIR MEYLIFE
Moc życia
to pierwszy model wózka w nowym wzornictwie wraz z nowymi
rozwiązaniami. Charakteryzuje się on nowoczesnym systemem
siedziska (samodzielna regulacja szerokości i głębokości siedziska)
oraz oparcia pleców (niezależna regulacja szerokości oparcia
pleców oraz szerokości siedziska), co pozwala na maksymalne
dopasowanie wymiarów siedziska do potrzeb użytkownika nawet
przy skomplikowanych dysfunkcjach klinicznych.

NOWOŚCI
W MDH

Standardowy system poduszek siedziska oraz pełna amortyzacja
wózka (wszystkich 4 kół) gwarantuje bardzo wysoki komfort
użytkowania wózka w różnym terenie.

nowoczesny design z w pełni obudowaną ramą
wózka oraz zabezpieczoną elektroniką
siedzisko na płycie aluminiowej z możliwością
regulacji szerokości oraz głębokości
przyjazna ciału tapicerka
stylowe oraz nowoczesne oświetlenie LED dla
większego bezpieczeństwa
amortyzacja wszystkich 4 kół
zastosowany system biomechaniki podczas
regulacji kąta oparcia i pozycji podłokietników
wzmocnione wysokiej klasy podnóżki
wysokość siedziska już od 40cm od podłoża z
opcją elektrycznej regulacji wysokości (winda)
możliwość elektronicznej blokady kółek przednich
do jazdy na wprost (ułatwia to pokonywanie
wąskich przejazdów, wjazd- wyjazd z windy i
pokonywanie np. ramp podjazdowych)
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VARIO
Lekki wózek wykonany z aluminium z możliwością wielu
regulacji,

bez

wymiany

części,

w

celu

optymalnego

dopasowania do potrzeb użytkownika.
Dzięki nowym rozwiązaniom wózek posiada duży zakres
regulacji wysokości siedziska oraz środka ciężkości, co jest
opcją rzadko spotykaną w wózkach tej klasy.
Nowa, niższa waga pozwoli na lekkie prowadzenie wózka
zarówno przez użytkownika jak i opiekuna. Dzięki temu
NOWOŚCI
W MDH

wózek jest też wyjątkowo zworotny.
Modułowość wózka pozwala na wykorzystanie elementów z
innego modelu wózka MEYRA, np. podnóżki, boczki lub
podłokietniki.
wysokiej klasy wyposażenie
niewielka waga wózka
bardzo dobry stosunek ceny do jakości
2 kolory ramy: srebrny i szafirowy niebieski
regulacja wysokości siedziska od 43 do 51cm
regulacja głębokości siedziska
regulowane na wysokość rączki montowane w rurkach
oparcia pleców
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CITYLINER
510
Charakteryzuje się niezwykłą zdolnością do pokonywania
wzniesień i poruszaniu się w trudnych terenach. Jest to
wynikiem

zastosowania

mocnego

400W

silnika

(moc

szczytowa 1600W) w połączeniu z 120 A elektroniką.
Sprężynowy system amortyzacji siedziska oraz płynna
regulacja kąta oparcia nie pozostawia nic do życzenia i
NOWOŚCI
W MDH

pozwala na dopasowanie siedziska oraz kolumny
kierowniczej do każdego użytkownika.
Kompaktowe wymiary wózka pozwala na korzystanie w
komunikacji miejskiej, na co wózek posiada specjalną
dokumentację.
Kasetowa budowa ramy wózka podnosi jego stabilność i
wytrzymałość.

mocny silnik o wartości szczytowej 1600W
łatwość pokonywania wzniesień
wyjątkowo wytrzymałe podwozie wózka o budowie
kasetowej
nowy system oświetlenia LED dla większego bezpieczeństwa
użytkownika
dodatkowy system hamulca postojowego, wymagany
podczas korzystania wózka w transporcie publicznym
łatwy w obsłudze panel sterowania
szeroka gama opcji dodatkowych, w tym opcja
podgrzewania siedziska, dla podwyższenia komfortu
podczas użytkowania wózka w chłodniejszych porach roku
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NANOX

wygląd spotkał się z funkcjonalnością
Wykorzystując nowatorskie rozwiązania w wózku NaNowersji wózka aktywnego na stałej ramie otwartej, zbudowano
wózek NaNoX.
Rewolucyjna budowa krzyżaka oraz jego montażu do ramy
wózka pozwala na niezależne usytuowanie pojedynczo
ramion krzyżaka, co usztywnia konstrukcję wózka i przede
NOWOŚCI
W MDH

wszystkim niweluje wszelkie niedogodności terenu.
Dodatkowo "kanapkowy” system konstrukcji ramy sprawia, że
wózek odporniejszy jest na nierówne działanie sił oraz w
dużym stopniu niweluje odczucia poruszania się po nierównej
powierzchni. Zoptymalizowana kinematyka składania wózka
gwarantuje bardzo łatwą jego obsługę oraz niewielkie
wymiary po złożeniu.
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NANOX
unikalny system składania wózka, który
zapewnia właściwości jezdne wózka
porównywalne do wersji wózka na stałej
ramie
rama aluminiowa, wykonana z wysokiej
klasy aluminium cienko ściankowym
duża gama niezależnych od siebie
szerokości i głębokości wózka
możliwość regulacji wysokości i kąta
NOWOŚCI
W MDH

siedziska
nowoczesny wygląd dzięki rozwiązaniu
otwartej ramy i szerokiej gamy kolorów
waga użytkownika do 130kg pozwala na
dopasowanie wózka szerokiej grupie
użytkowników
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NETTI S
Zaprojektowany z myślą o dzieciach i młodzieży,
którzy spędzają dużo czasu na wózku. Atrakcyjny
design wraz z wytrzymałością i wielofunkcyjnością
daje nam wózek, który spełni oczekiwania nawet
wymagających klientów.
Konstrukcja wózka wspomaga rozwój dziecka
NOWOŚCI
W MDH

poprzez regulację szerokości i głębokości siedziska,
wysokości oparcia pleców oraz długości podudzia.
Łatwy w obsłudze dla opiekunów; liczne opcje
dodatkowe pomogą w codziennej opiece.
Idealny dla osób z całkowitą lub częściową
niepełnosprawnością umysłową i ruchową.
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NETTI S

NOWOŚCI
W MDH

ułatwienia dla opiekunów w regulacji wózka oraz dopasowanie do użytkownika
ergonomiczna i regulowana na wysokość barierka do prowadzenia wózka
podłokietnik opuszczany do poziomu siedziska, w celu ułatwienia przesadzania dziecka
płynna regulacja kąta siedziska i oparcia
rośnięcie wózka wraz z dzieckiem dzięki regulacji szerokości i głębokości siedziska oraz długości podudzia
oparcie pleców z regulacją wysokości
DynamiC system dla osób z atakiem spastycznym
dla osób z zanikiem mięśniowym, z ograniczoną lub całkowitą bez stabilności ciała i tułowia
dla osób z hemiplegią, zaburzeniami reumatycznymi oraz neurologicznymi
10

2021

iCHAIR NETTI dynamic S
iCHAIR

Netti

Dynamic

S

–

wspólna

nie

ostatnie

przyszłość.
To

pierwsze

i

zapewne

wspólne rozwiązanie, które jest owocem
połączenia

wspólnego

doświadczenia

zarówno marki Meyra oraz Alu Rehab.
Zwrotność

wózka

iCHAIR

Orbit

w

połączeniu z doskonałym systemem Netti
NOWOŚCI
W MDH

Dynamic Seating to kolejny krok w wspólny
rozwój.
Przedstawiamy

wyjątkowy

i

jedyny

w

swojej formie produkt na rynku. Osoby z
przykurczami

już

odpowiedniego

dla

Atak

nie

spastyki

mechanicznego.

nie

muszą

siebie

rozwiązania.

napotka

iChair

szukać

Netti

już

oporu

Dynamic

System wszystkie te problemy rozwiązuje.
Wózek ten jest rozwiązaniem, którego od
dawna szukaliście na rynku.
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NOWOŚCI
W MDH

wysoka zwrotność wózka dzięki zastosowaniu ramy wózka iCHAIR Orbit,
w którym środek obrotu wózka pokrywa się z linią kręgosłupa
siedzisko Netti z systemem DYNAMIC, który odbiera siły nacisku podczas spastyki
rozwiązanie odpowiednie dla dzieci i młodzieży z przykurczami
uchwyt do prowadzenia wózka z elektronika VR2 dla opiekuna
wysokość siedziska już od 46cm z opcją windy (elektryczna regulacja wysokości siedziska) do +30cm
regulacja kąta siedziska do 30*
pełna kompatybilność z częściami z oferty MEYRA i Alu Rehab
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wysoka jakość i sprawdzone komponenty wykorzystane do produkcji wózka

2021

NETTI 4U CE
PODSTAWOWY MODEL WÓZKA Z
RODZINY 4U
NOWOŚCI
W MDH

Ekonomiczny wózek z integrowaną poduszką oparcia.
Wózek charakteryzuje się lekką ramą, a specjalny
system montażu kół tylnych pozwala na zapewnienie
w miarę małej szerokości całkowitej wózka. Dzięki
temu wózek swobodnie można użytkować w
niewielkich pomieszczeniach.
Profilowana poduszka oparcia pleców montowana do
rurek oparcia zapewnia wysoką wytrzymałość, dzięki
czemu wózek doskonale sprawuje się przy
użytkowaniu w hospicjach, domach opieki jak również
przez osoby indywidualne.
Zastosowana tapicerka Easy Care ułatwi utrzymanie
jej w czystości.
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NETTI 4U CE
poduszki boczne zwężające szerokość siedziska,
pozwalają na idealne dopasowanie wózka do potrzeb
użytkownika
NOWOŚCI
W MDH

mała szerokość całkowita wózka, która ułatwia
użytkowanie go w małych pomieszczeniach;
szerokość całkowita to tylko +18cm do szerokości
siedziska
łatwa w czyszczeniu tapicerka Easy Care pozwala na
korzystanie z wózka w hospicjach, szpitalach i
domach pomocy
idealnie sprawdza się przy transporcie osoby na
wózek przy pomocy podnośnika, jak również przy
przesadzaniu bocznym
dopasowanie pozycji wózka przy zastosowaniu
płynnej regulacji kata siedziska oraz oparcia pleców
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Netti

4U

CED

zaawansowany

to

najbardziej

wózek

z

rodziny

wózka

pozwalają

wózków Netti 4U.
Kompaktowe
na

wymiary

korzystanie

wózka

pomieszczeniach.
NOWOŚCI
W MDH

w

Wózek

niewielkich
ten

można

przystosować do transportu w środkach
transportu publicznego, również dla osób
o wzroście powyżej 185cm.
Dynamic

System

użytkowania

dla

podnosi
osób

z

komfort
atakami

spastycznymi, jak również przykurczami.
Doskonałe
wiele

opcji

rozwiązania
konfiguracji,

pozwala

dopasowanie

wózka

do

użytkownika,

również

dla

asymetrią biodrową.
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ergonomiczne,
na

potrzeb
osób

z

NETTI 4U CED

2021

System Dynamic dla zagłówka, podnóżków i
oparcia pleców, który przejmie siły nacisku
podczas ataku spastyki
rozwiązania z Dynamic podnoszą komfort
użytkowania wózka przez dłuższy czas i
pozwalają uczestniczyć chorym w życiu
codziennym
system ten zwiększa wytrzymałość oraz
NOWOŚCI
W MDH

żywotność wózka
szeroka gama podnóżków zapewni prawidłową
ułożenie nóg, co przyczynia się do poprawnej
pozycji siedzącej użytkownika
elementy redukcji szerokości siedziska
pozwalają na dopasowanie jego powierzchni do
potrzeb użytkownika
oparcie pleców z regulacją pasami, możliwość
ustawienia poduszki siedziska oraz podnóżków
umożliwia skoordynowanie pozycji dla osób z
asymetrią
przeznaczony dla osób z rotacją bioder lub
miednicy; asymetrią (skolioza, kifoza), spastyką
oraz chorobami neurologicznymi
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NETTI 4U CED

2021

UMBRELLA
Wózek inwalidzki specjalny dla dzieci i młodzieży.
Przeznaczony

do

transportu

na

krótkich

odcinkach. Łatwy i szybki w składaniu.
Trzy rozmiary wózka, oraz planowana regulacja
głębokości
wózka

do

poduszki

siedziska
wymiarów
boczne

ustabilizowanie

NOWOŚCI
W MDH

na

dziecka.
pozwalają

pozycji

dziecka

dopasowanie
Wypełniające
na
w

lepsze
wózku

zarówno w części biodrowej oraz piersiowej oraz
ewentualnie

redukują

wymiarów dziecka.

3 rozmiary wózka w zależności od wymiarów siedziska
skokowa regulacja głębokości siedziska
płynna regulacja kąta oparcia
regulacja kąta podnóżka oraz długości podudzia
regulacja pozycji rączek dla opiekuna
możliwość blokady kółek przednich do jazdy na wprost
bogate wyposażenie standardowej wersji wózka
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pozwoli

szeroka gama kolorystyczna

szerokość

siedziska

do

DODATKI

2021

Piersiowy pas
stabilizujący

Dodatkowa kieszeń
na drobiazgi

Peloty stabilizujące

Klin krokowy miękki

Podłokietniki z wyższą
ścianką boczną

NOWOŚCI
W MDH

Poduszka siedziska
profilowana
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Poduszka płaska,
wys 3 lub 5cm składana

Deska do
przesiadania się

Poduszki boczne
zwężające szerokość
siedziska

Pokrowiec na koła
tylne z przegrodą
i kieszonką

Ocieplacz na nogi
z wierzchnią warstwą
przeciwdeszczową

Tapicerka pleców oraz
poduszki siedziska
z dzianiny oddychającej

2021

NOWOŚCI
W MDH

Torba jednokomorowa

Plecak wielokomorowy

Śpiwór

W swojej ofercie proponujemy
szeroką

gamę

wyposażenia

dodatkowego.
Pozwoli ono na dopasowanie
wózka
potrzeb
zapewni

do

indywidualnych

użytkownika
wysoki

oraz

komfort

użytkowania wózka.
Opcje dostępne w wybranych
modelach wózków.

Kamizelka stabilizująca
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Pasy odwodzące nogi

Pas biodrowy z klamrą plastikową
lub zamkiem samochodowym

2021

OBSERWUJCIE
NAS W SIECI

NOWOŚCI
W MDH
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https://www.facebook.com/

https://www.youtube.com/

viteacare_pl

mdhlodz

c/MDHSprzętmedyczny

meyra_pl/
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Pytajcie
Lubimy z Wami pracować
Telefon
42 676 32 54
NOWOŚCI
W MDH

E-mail
rehabilitacja@mdh.pl

Strony
www.mdh.pl
www.meyra.pl
www.mdhnetti.pl
www.viteacare.com

21

