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NEW BUG 
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 

  

 
Wózek spacerowy z możliwością odwrócenia siedziska w stronę 
osoby prowadzącej wózek (dla rozmiaru 1-2). Przeznaczony dla 
dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami 
mięśni. Składany jest w czworobok, ma regulowany na długość 
podnóżek oraz możliwość zmiany szerokości i głębokości 
siedziska, oraz wychylenie w przestrzeni siedziska (tilt). Wózek 
posiada regulowane na wysokość oparcie. Oprócz dużej ilości 
opcji dodatkowych wózek posiada możliwość zamontowania 
stelaża domowego. 

Stelaż domowy - występuje w wersji fotelik rehabilitacyjny dla 
dzieci do siedzenia.  Kod refundacji NFZ dla dzieci  P.132.01  

Dostępne kolory: pomarańczowy, niebieski, różowy. 
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 waga 
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nachyleni
a oparcia 

względem 
siedziska 

1-2 52-62 cm 37 cm 20-30 cm 20-30 cm 57 cm 102 cm 66-92 cm 18 kg 35 kg 90˚-125˚ 

3-4 60-75 cm 44 cm 30-40 cm 25-36 cm 62 cm 112 cm 82-106 cm 22 kg 45 kg 90˚-130˚ 
 

stelaż domowy 

dostępne kolory 

średnice kół 
przednich 

średnice kół  
tylnych 

17,5 cm 
pełne 

30 cm 
pełne 

koła pneumatyczne - opcja 
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AKCESORIA DO NEW BUG 

     

817 pas 

odwodzący 

818 śpiwór 824 stolik 825 osłona 

przeciwdeszczowa 

827 mocowanie 

stóp 

     

pas piersiowy 834 regulowany 

tapicerowany klin 

838 podpory 

boczne 

839 przednia 

rączka 

852 zagłówek 

    

853 kamizelka 

pełna 

858 koszyk 

tekstylny 

863 zagłówek z 

regulacją kąta 

868 obejma 

piersiowa 

891 mocowanie do 

transportu 

  

 

  

894 pas biodrowy 903 kamizelka 5-

punktowa 

905 hamulec 

ręczny 

906 pas 5-

punktowy 

921 podpórka dla 
drugiego dziecka 

     

922 uchwyt na 

butelkę 

824B plastikowy 

stolik 

920 pas  

4-punktowy 

819 daszek 854 parasolka 

    

 

935 uchwyt na 

butlę z tlenem 

892 tapicerowana  

nakładka na podnóżek 
942 ergonomiczny 

zagłówek 

834R regulowany na 

głębokość klin 
 

 


