
+ 

TRAVEL SIT™
Cestovanie nebolo nikdy jednoduchšie.

+ 

+ Vhodný pre deti do 125 cm 
+ stabilizuje panvu, chrbát a hlavu

Vydajte sa na cestu a Travel SIT sa postará o správne 
umiestnenie vášho dieťaťa kdekoľvek sa nachádzate. 

je pre všetkých tých malých pacientov, ktorí často cestujú, 
z domu do centra, školy, škôlky a potrebujú mať so sebou 
profesionálnu rehabilitačnú sedačku, jednoduchú na 
prepravu a manipuláciu. Travel SIT je zariadenie, ktoré 
podporuje pacienta v sediacej a pololežiacej polohe a 
má rôznorodé využitie. Je plne prispôsobiteľné dieťaťu a 
jeho potrebám. Vyrába sa v dvoch veľkostiach, v rôznych 
farebných prevedeniach.

najčastejšie využitie:

doplnky:

• nastaviteľná rukoväľ s koženým 
lemom

• štýlová a priestranná taška 
s uchytením na rúľku 

• nastaviteľná sklopná strieška 
s priezorom na oľný kontakt 
s dieľaľom, dá sa demontovaľ

spoločná večera v reštaurácii 

zábava s rovesníkmi 

pobyt v škole a integračné aktivity 

pri hrách v materskej škôlke 

rodinné oslavy

dovolenka 

dodatočná opora počas prepravy

farebné varianty sedačky

ležadlo

ruksak 



symbol S M

výška operadla BH 52 cm 62 cm

šírka sedadla SW 17 - 24 cm 22 - 35 cm

hĺbka sedadla SD 26 cm 31 cm

šírka pelotov hruníka LR 16 - 22 cm 23 - 30 cm

výška pelotov hrudníka LH 8-26 cm 13 - 35 cm

rozmery:Nastaviteľná rukoväť s koženým lemom.

Štýlová a priestranná taška s uchytením na rúčku.

Nastaviteľná sklopná strieška s priezorom na očný 
kontakt s dieťaťom, dá sa demontovať.

Výškovo nastaviteľná opierka hlavy, pohodlná 
stabilizácia hlavy.

Čalúnenie so suchým zipsom pre upevnenie 
bočných výstuží podľa potreby dieťaťa.

Nastaviteľné operadlo, možnosť zmeny uhla 
sklonu.

5-bodové pásy, stabilizujú hrudník a panvu, 
nastavenie dĺžky popruhov v závislosti od veľkosti 
dieťaťa alebo oblečenia (leto / zima).

Odnímateľný klin zaisťuje správnu polohu sedenia, 
dá sa ľahko odstrániť.

Vankúš zužujúci sedadlo (veľkosť 1), zaisťuje 
správne umiestnenie panvy, stabilizuje polohu 
sedenia, vo veľkosti 2 ako možnosť.

Nastaviteľná opierka na nohy (výška, uhol) 
popruhy s pätou dokonale stabilizujú chodidlá.
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