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WÓZKI 
WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI 

 

 

 

 

TOM  5 (CLIPPER) 
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy,  
spacerowy 

Dofinansowanie:  
P.130.00 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dorosłych dzieci 
P.131.01 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dzieci 
 
TOM 5 CLIPPER to wysoce innowacyjny wyrób medyczny do przewożenia dzieci o specjalnych potrzebach, które 
wymagają pełnej możliwości pozycjonowania, jak również pełnego wsparcia dla ciała i stabilizacji siedzenia przy 
codziennych czynnościach. Przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni. 
Składany do przodu z możliwością przełożenia siedziska „twarzą” w stronę opiekuna. Wózek rośnie razem z dzieckiem 
dzięki możliwości regulowania wysokości oparcia oraz głębokości siedziska (w wózku regulowana jest wysokość 
oparcia oraz głębokość siedziska). Możliwe jest odchylenie oparcia i podnóżka oraz zmiana kąta nachylenia siedziska. 
Posiada ergonomiczny kształt kierownicy z regulacją wysokości. Tapicerka siedziska wykonana jest z miękkiego 
tekstylnego materiału, dodatkowym atutem jest możliwość całkowitego jej zdjęcia z ramy wózka. Wózek posiada 
bogate wyposażenie dodatkowe – za dopłatą – opcjonalnie. Jest dostępny w 3 rozmiarach: mini, standard, maxi.  
W standardzie: barierka, boczki zmniejszające szerokość wózka. 
Dostępne w kolorach: czerwony, żółty, zielony, niebieski, szary. 
 

rozmiar 
wysokość 

oparcia 
siedzenia 

głębokość 
siedziska 

szerokość 
siedziska 

szerokość 
całkowita 

siedzenie do 
podnóżka 

kąt nachylenia 
oparcia 

względem 
siedziska 

kąt 
wychylenia
siedziska 

MINI 44-57 cm 18,5-24 cm 19-29 cm 59,5 cm 9-26 cm 90˚-170˚ +38˚/-28˚ 

STD 51-68 cm 23-33 cm 25-35 cm 64 cm 12-36 cm 90˚-170˚ +38˚/-28˚ 

MAXI 55-70 cm 29-40 cm 29-39 cm 67,5 cm 12-39 cm 90˚-170˚ +38˚/-28˚ 
 

rozmiar 
długość   

całkowita 

całkowita 
wysokość  
z rączką 

waga 
wózka 

maksy- 
malne 

obciążenie 

długość 
złożonego 

wózka 

szerokość 
złożonego 

wózka 

wysokość 
złożonego 

wózka 

MINI 77 cm 95/110 cm 18 kg 40 kg 86 cm 59,5 cm 37 cm 

STD 77 cm 95/111 cm 19 kg 40 kg 88 cm 64 cm 39 cm 

MAXI 77 cm 97/118 cm 20 kg 50 kg 89 cm 67,5 cm 43 cm 
 

średnice kół 
przednich 

średnice kół  
tylnych 

17,5 cm 
pełne 

26,5 cm 
pełne 

opcja – pneumatyczne, 4 duże koła nieskrętne 


