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WÓZKI 
WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE 

  

 

 

 

 

 

BARRACUDA 

Wózek inwalidzki  specjalny, 
ze stabilizacją pleców i głowy,  
na szybkozłączach 

Dofinansowanie:  
P.130.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych 
P.131.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

BARRACUDA to propozycja wielopozycyjnego wózka 
stabilizującego plecy i głowę, lekkiego aluminiowego  na ramie 
krzyżakowej do całodobowej opieki nad pacjentem. 
Wózek wyposażony jest w system regulacji ustawienia kąta 
oparcia (30˚) wraz z możliwością dostosowania indywidualnych 
parametrów takich jak głębokość siedziska, szerokość 
siedziska, wysokość przodu i tyłu wózka, wysokość 
podłokietników, wysokość podnóżków oraz regulację uchwytu 
dla osoby prowadzącej wózek. 
Dużą zaletą tego modelu jest posiadany w standardzie 
adapter przy kołach tylnych umożliwiający zmianę środka 
ciężkości. Ta funkcja jest interesująca w szczególności dla 
pacjentów po amputacji kończyn dolnych. 
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rozmiar kół 

przednich 

rozmiar kół  

tylnych 

200 x 45 mm 
pełne 

24” x 1 3 8� ” 

pełne - bezobsługowe 

 

długość 

podnóżków 

wysokość  

podłokietników 

kąt 

nachylenia 

oparcia 

36,5 – 52 cm 17,5-26 cm 90˚ – 120˚ 

 

Standardowe wyposażenie wózka: 

• Regulacja głębokości siedziska w zakresie 42–48 cm 
• Sześciopozycyjny adapter koła tylnego oraz 

czteropozycyjny adapter koła przedniego (koła 
przednie i tylne z systemem szybkiego demontażu) 

• Płynna regulacja nachylenia oparcia w zakresie 30˚ 
• Zagłówek regulowany na wysokość oraz pod kątem 

360˚ 
• Wąs balansowy 
• Regulowane na wysokość i odchylane podnóżki 
• Odchylane, wyjmowane i regulowane na wysokość 

podłokietniki 
• Rączki do pchania wózka regulowane na wysokość 

niezależnie 
• Poduszka siedziska 
• Regulacja naciągu tapicerki oparcia 
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Stolik 

Dodatkowe doposażenie 


