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Unity SET 
Unity SET

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA

Wózki inwalidzkie 
Wózki inwalidzkie aktywne 

Wózek aktywny 
Unity SET
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WERSJA PODSTAWOWA  1A
Przeznaczenie: paraplegia, niskie uszkodzenia przy dobrej stabilizacji, amputacja koñczyn dolnych
DCR - 68 cm
DCW - 92 cm (max.) - minus od 0 do 20 cm regulacji œrodka ciê¿koœci
H1 - 40 cm
H2 - 45 cm
HO - 25 cm + regulacja w opcji do 50 cm
SCZ - 60 cm (dla wózka z szerokoœci¹ ramy 36 cm)
SR - od 36 do 44 cm / co 2 cm (w opcji dodatkowej 32, 34, 46 cm)
DS - 40 cm (mo¿liwoœæ skrócenia tapicerki siedziska bez zmian konstrukcyjnych ramy)

WERSJA PODSTAWOWA KRÓTSZA TY£EM  1B
Przeznaczenie: wszystkie urazy dla osób niskich i m³odzie¿y
DCR - 63 cm
DCW - 87 cm (max.) od 0 do 15 cm regulacji œrodkiem ciê¿koœci
H1 - 40 cm
H2 - 45 cm
HO - 25 cm + regulacja w opcji do 50 cm
SCZ - 60 cm (dla wózka z szerokoœci¹ ramy 36 cm)
SR - od 36 do 44 cm / co 2 cm (w opcji dodatkowej 32, 34, 46 cm)
DS - 35 cm (mo¿liwoœæ skrócenia tapicerki siedziska bez zmian konstrukcyjnych ramy)

WERSJA PODSTAWOWA D£U¯SZA PRZODEM  1C
Przeznaczenie: tetraplegia - s³aba stabilizacja pacjenta
DCR - 73 cm
DCW - 87 cm (max.) - minus od 0 do 20 cm regulacji œrodka ciê¿koœci
H1 - 40 cm
H2 - 45 cm
HO - 25 cm + regulacja w opcji do 50 cm
SCZ - 60 cm (dla wózka z szerokoœci¹ ramy 36 cm)
SR - od 36 do 44 cm / co 2 cm (w opcji dodatkowej 32, 34, 46 cm)
DS - 40 cm (mo¿liwoœæ skrócenia tapicerki siedziska bez zmian konstrukcyjnych ramy)

Unity SET to wózek do aktywnej rehabilitacji zaprojektowany tak, ¿eby zapewniæ jak 
najwiêksze mo¿liwoœci samodzielnego poruszania siê. Jest wykonany rêcznie, wg 
indywidualnych potrzeb  u¿ytkownika. 
Unity SET jest przeznaczony dla osób z dysfunkcjami koñczyn, nie posiadaj¹cych 
przeciwwskazañ do podejmowania wysi³ku fizycznego, w szczególnoœci dla osób z paraplegi¹, 
tetraplegi¹ i po amputacjach w obrêbie koñczyn dolnych. 
Wózek aktywny Unity SET jest dopasowany przez naszych specjalistów wg cech 
antropometrycznych i motorycznych u¿ytkownika. Dopasowanie dotyczy wymiarów ramy i 
oparcia, wymiarów i rodzaju innych podzespo³ów (ko³a tylne, przednie kó³ka samonastawne, 
hamulce, tapicerka siedziska i oparcia, podnó¿ek itp.) oraz doboru wyposa¿enia 
dodatkowego (podpórki antywywrotne, r¹czki do pchania wózka itp.). Bior¹c pod uwagê 
wszystkie opcje wymiarowe i wyposa¿enia w praktyce nie ma dwóch identycznych wózków 
- Unity SET. 
Rama Unity SET-a charakteryzuje siê du¿¹ sztywnoœci¹ i wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹. 
Nie rozprasza energii podczas jazdy, jest wykonana z cienkoœciennych rur duraluminiowych 
o wytrzyma³oœci w³aœciwej zbli¿onej do stali, jej konstrukcja zapewnia niewielki ciê¿ar 
po³¹czony z du¿¹ sztywnoœci¹ niezbêdn¹ podczas intensywnej, codziennej eksploatacji. 

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA
Wózki inwalidzkie 
Wózek inwalidzki aktywny Unity SET 
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WERSJA WYSOKA D£U¯SZA PRZODEM - 2C
Przeznaczenie: tetraplegia - s³aba stabilizacja pacjenta
DCR - 73 cm
DCW - 97 cm (max.) - minus od 0 do 20 cm regulacji œrodka ciê¿koœci
H1 - 40 cm
H2 - 45 cm
HO - 25 cm + regulacja w opcji do 50 cm
SCZ - 60 cm (dla wózka z szerokoœci¹ ramy 36 cm)
SR - od 36 do 44 cm / co 2 cm (w opcji dodatkowej 32, 34, 46 cm)
DS - 40 cm (mo¿liwoœæ skrócenia tapicerki siedziska bez zmian konstrukcyjnych ramy)

WERSJA WYSOKA KRÓTSZA TY£EM - 2B
Przeznaczenie: wszystkie urazy dla osób niskich i m³odzie¿y
DCR - 63 cm
DCW - 87 cm (max.) od 0 do 15 cm regulacji œrodkiem ciê¿koœci
H1 - 45 cm
H2 - 50 cm
HO - 25 cm + regulacja w opcji do 50 cm
SCZ - 61 cm (dla wózka z szerokoœci¹ ramy 36 cm)
SR - od 36 do 44 cm / co 2 cm (w opcji dodatkowej 32, 34, 46 cm)
DS - 35 cm (mo¿liwoœæ skrócenia tapicerki siedziska bez zmian konstrukcyjnych ramy)

DCR - d³ugoœæ ca³kowita ramy
DCW - d³ugoœæ ca³kowita wózka
H1 - wysokoœæ siedziska
H2 - wysokoœæ wózka z przodu

LEGENDA:

WERSJA WYSOKA PODSTAWOWA - 2A
Przeznaczenie: paraplegia, dla wysokich pacjentów 185 - 200 cm
DCR - 68 cm
DCW - 92 cm (max.) - minus od 0 do 20 cm regulacji œrodka ciê¿koœci
H1-  45 cm
H2 - 50 cm
HO - 25 cm + regulacja w opcji do 50 cm
SCZ - 61 cm (dla wózka z szerokoœci¹ ramy 36 cm)
SR - od 36 do 44 cm / co 2 cm (w opcji dodatkowej 32, 34, 46 cm)
DS - 40 cm (mo¿liwoœæ skrócenia tapicerki siedziska bez zmian konstrukcyjnych ramy)

HO - wysokoœæ oparcia
SCW - szerokoœæ ca³kowita wózka
SR - szerokoœæ ramy wózka (siedziska)
DS - d³ugoœæ siedziska



R¹czki do pchania
z regulacj¹ wysokoœci

Opis wózka
rama wykonana z wysokowytrzyma³ego stopu aluminium§

  sk³adane oparcie z regulacj¹ pochylenia§
  regulowana sprê¿ystoœæ oparcia i siedziska§
  ko³a aluminiowe 24” mocowane na osiach szybkoz³¹cznych§
  ko³a przednie 4” i 5”§
  p³ynna regulacja œrodka ciê¿koœci§
  p³ynna regulacja wysokoœci podnó¿ka§
  waga wózka ok. 9 kg (w zale¿noœci od szerokoœci siedziska)§
  ró¿ne kolory§
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Kó³ka aluminiowe 
3”, 4”, 5”

Kó³ka antywywrotne

Opcje
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Wyposa¿enie dodatkowe

§
§
§
§
§
§
§

  r¹czki do prowadzenia wózka

  hamulec centralny

  ci¹gi kó³ pokrywane PCV i silikonem

  os³ony kó³

  ko³a przednie aluminiowe 3”, 4”, 5”

  ko³a napêdowe sportowe

  mo¿liwoœæ dostosowania wózka dla osób pora¿onych 
jednostronnie (HEM)

Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA
Wózki inwalidzkie 
Wózek inwalidzki aktywny Unity SET 
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