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O FIRMIE

Jesteśmy polską firmą, która od 35 lat projektuje i produkuje specjalistyczne 

wózki rehabilitacyjne Comfort przeznaczone dla dzieci i dorosłych dotkniętych 

mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) 

lub innymi schorzeniami powodującymi porażenia i niedowłady kończynowe 

PODSTAWOWĄ ZASADĄ JAKĄ SIĘ KIERUJEMY, JEST ODPOWIEDŹ 

NA INDYWIDUALNE POTRZEBY NASZYCH KLIENTÓW.

Lata doświadczeń oraz tysiące użytkowników na całym świecie, 

pozwoliły nam stworzyć produkt super wygodny, bezpieczny, 

niezawodny i funkcjonalny. 

Wózki Comfort w znaczący sposób poprawiają komfort życia dzieci, 

młodzieży, dorosłych i ich opiekunów.

Zwracamy przy tym szczególną uwagę na konieczność zachowania 

prawidłowej postawy ciała w wózku, zdając sobie sprawę z tego, jak 

ważny jest układ przedsionkowy oraz proprioceptywny dla rozwoju 

pacjenta. 

NASZE WÓZKI ZAREJESTROWANE SĄ W URZĘDZIE REJESTRACJI 

PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRO-

DUKTÓW BIOBÓJCZYCH. 

Naszym celem jest zapewnienie komfortu naszym pacjentom, 

w każdym obszarze ich życia, dlatego aktywnie wspieramy fundacje 

niosące pomoc osobom niepełnosprawnym.

Zgodnie z przyjętą w naszej firmie strategią CSR angażujemy się 

w liczne projekty mające na celu zapewnienie wsparcia i niesienie 

pomocy osobom z wieloraką i złożoną niepełnosprawnością.

W 2005 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 

9001:2000, co pozwala nam zachować najwyższe standardy 

produkcji i obsługi klientów.

PRZEZNACZENIE



CECHY WÓZKÓW
COMFORT

Wygoda

Wszystkie opinie o wózkach Comfort  mówią, iż są one 
bardzo wygodne dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 
Wielu opiekunów nazywa je wytchnieniowymi. 

Obsługa wózka Comfort jest prosta. Nie ma 
skomplikowanych mechanizmów, które mogą się 
zepsuć. 

Doradzimy Tobie, co i jak powinieneś zrobić, aby dostać 
maksymalne dostępne dofinansowanie. Przeprowa-
dzimy serwis lub naprawimy Twój wózek na gwarancji 
i po niej w ciągu kilku dni. 

Konfigurator wózka Comfort pomoże Tobie wybrać 
optymalny model z odpowiednim wyposażeniem. 

Potrzebujesz dodatkową półkę pod ssak lub respirator? 
Przygotujemy ją do Twojego wózka w ramach 
indywidualnego projektu wózka Comfort. Potrzebujesz 
specjalnie wyprofilowanej tapicerki pod garb? 
Przygotujemy taką. Twoje dziecko potrzebuje klina 
separującego nogi w części kolanowo-kostkowej? 
Zrobimy taki. 

Niezawodność

40-letnie doświadczenie w projektowaniu, konstruowaniu 
i produkcji wózków specjalistycznych wytchnieniowych 
pozwala nam być pewnym ich jakości i dlatego oferujemy 
25 lat gwarancji na ramę.

Aby wózki Comfort były niezawodne nie stosujemy przy 
ich produkcji pękających plastikowych elementów. 
Wybieramy stopy metali - cięższe i gwarantujące 
niezawodność.

Wsparcie

Indywidualność

Bezpieczeństwo

Konstrukcja i wyważenie wózka Comfort gwarantują 
stabilność i bezpieczeństwo użytkownika. Jeśli 
potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia 
antyprzechyłowego - dodamy je do konfiguracji wózka. 

Specjalne opony dętkowe stosowane w wózkach Comfort 
razem z dwupunktowymi hamulcami, gwarantują 
zatrzymanie wózka na parkiecie i w terenie oraz 
bezpieczne unieruchomienie go. 

Optymalna konstrukcja wózka pozwala po złożeniu 
zmieścić go w mniejszym bagażniku, niż mogło by się 
wydawać. 

Podwójna tapicerka pozwalająca na korzystanie 
z wózka nawet wtedy, kiedy wierzchnia tapicerka 
musi być oddana do czyszczenia. Wykorzystujemy 
materiały, które dają się łatwo czyścić.

Wózki Comfort pozwalają usiąść dziecku wygodnie 
przy stole (dotyczy wózków w rozmiarach [1], [2], [3], [4], 
[5] na kołach stałych i skrętnych).

Optymalna konstrukcja wózka Comfort oraz skrętne koła 
pozwalają na swobodne poruszanie się w małych 
pomieszczeniach oraz w terenie, w którym chcesz 
spędzać czas.

Opcja pozycji leżącej jest dostępna dla wózków Comfort 
w rozmiarach [1], [2], [3], [4] i [5]. Opcja półleżąca 
(leżakowa) w pozostałych rozmiarach. Konstrukcja wózka 
gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo każdej pozycji. 

Możesz wybrać kilkanaście dodatkowych elementów 
wyposażenia przydatnych w korzystaniu z wózka.

Mieszkasz w domu ze schodami - mamy rozwiązanie. 
Wózek Comfort może być przystosowany do 
korzystania ze schodołazem gąsienicowym TGR Jolly 
Junior.

Funkcjonalność
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WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY 
COMFORT DLA DZIECI

Wygodny, bezpieczny, niezawodny, funkcjonalny, w pełni ergonomiczny, 

specjalny wózek inwalidzki dla dzieci zapewniający komfort i mobilność 

każdego dnia. Idealny jako wózek wytchnieniowy i spacerowy do poruszania się 

po mieście, w terenie jak i w pomieszczeniach 
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Koła pełne stosowane w najmniejszych wózkach 

gwarantują pełną bezobsługowość.

KOŁA PEŁNESKRĘTNE PRZEDNIE KOŁA

Ułatwiają prowadzenie wózka, manewrowanie nim, szczególnie 

w wąskich i ciasnych pomieszczeniach oraz w terenie.

Pasy pozwalające na stabilizację kończyn dolnych, 
miednicy, klatki piersiowej w zależności od 
potrzeb użytkownika.

WYGODNE PASY

GŁĘBOKI REGULOWANY ZAGŁÓWEK 

Stabilizuje poprawny układ szyi i głowy przy wiotkości mięśni 
karku lub przy utrwalonych zmianach zwyrodnieniowych.

REGULOWANY PODNÓŻEK

Łatwe dostosowanie ustawienia podnóżka 
w poziomie i pionie w zależności od potrzeb 
użytkownika.

KLIN ABDUKCYJNY

Odwodzi kończyny dolne, delikatnie korygując 
ustawienie kolan bez  nadmiernego ucisku 
punktowego. 

Wykonana z materiału dającego się łatwo czyścić.

TAPICERKA

Płynne ustawienie kąta oparcia do pozycji 
leżącej jako opcja.

OPARCIE Z OPCJĄ LEŻĄCĄ 
LUB LEŻAKOWĄ

PELOTY STABILIZUJĄCE

Umożliwiają stabilizację korpusu oddziałując pozytywnie na 
propriocepcję.

SPECJALNY PROFIL SIEDZISKA

Gwarantuje stabilizację oraz bardzo dużą wygodę nawet 
w trakcie wielogodzinnego pobytu w wózku. Odziałuje 
pozytywnie na propriocepcję.

Konstrukcja wózka pozwalająca usiąść dziecku 
wygodnie przy stole (dla wybranych modeli).

MOŻLIWOŚĆ WYGODNEGO 
PODJECHANIA DO STOŁU

Dostępne kolory

Z01 Z04 Z06 Z09 Z11 Z12 Z13 Z18Z16



WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY 
COMFORT DLA DOROSŁYCH

Wygodny, bezpieczny, niezawodny, funkcjonalny, w pełni ergonomiczny, 

specjalny wózek inwalidzki dla dorosłych zapewniający komfort i mobilność 

każdego dnia. Idealny jako wózek wytchnieniowy i spacerowy do poruszania się 

po mieście, w terenie jak i w pomieszczeniach
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Opony dętkowe z dwupunktowymi hamulcami 
gwarantują zatrzymanie wózka na parkiecie 
i w terenie oraz bezpieczne unieruchomienie go.

KOŁA PNEUMATYCZNESKRĘTNE PRZEDNIE KOŁA

Ułatwiają prowadzenie wózka, manewrowanie nim, szczególnie 
w wąskich i ciasnych pomieszczeniach oraz w terenie.

Pasy pozwalające na stabilizację kończyn dolnych, 
miednicy, klatki piersiowej w zależności od 
potrzeb użytkownika.

WYGODNE PASY

GŁĘBOKI REGULOWANY ZAGŁÓWEK 

Stabilizuje poprawny układ szyi i głowy przy wiotkości mięśni 
karku lub przy utrwalonych zmianach zwyrodnieniowych.

REGULOWANY PODNÓŻEK

Łatwe dostosowanie ustawienia podnóżka 
w poziomie i pionie w zależności od potrzeb 
użytkownika.

KLIN ABDUKCYJNY

Odwodzi kończyny dolne, delikatnie korygując 
ustawienie kolan bez  nadmiernego ucisku 
punktowego. 

Pozwala na korzystanie z wózka nawet wtedy, 
kiedy wierzchnia tapicerka musi być oddana do 
czyszczenia.

PODWÓJNA TAPICERKA

Możliwość płynnego ustawienia kąta oparcia do 
pozycji leżącej jako opcja.

OPARCIE Z OPCJĄ LEŻĄCĄ 
LUB LEŻAKOWĄ

PELOTY STABILIZUJĄCE

Umożliwiają stabilizację korpusu odziałując pozytywnie na 
propriocepcję.

SPECJALNY PROFIL SIEDZISKA

Gwarantuje stabilizację oraz bardzo dużą wygodę, nawet 
w trakcie wielogodzinnego pobytu w wózku. Oddziałuje 
pozytywnie na propriocepcję.

Konstrukcja wózka pozwalająca usiąść dziecku 
wygodnie przy stole (dla wybranych modeli).

MOŻLIWOŚĆ WYGODNEGO 
PODJECHANIA DO STOŁU

Dostępne kolory

Z01 Z04 Z06 Z09 Z11 Z12 Z13 Z18Z16



PRZEZNACZENIE
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Przeznaczenie wózka

Parametry wózka

0 - 3

30

110

33,5

27

55

do 120°

23 - 26

110°-155°

15

97,5 x 55 x 50,5

111 x 55 x 92

3 - 6

35

140

35

33

66,5

do 135°

27,5 - 33,5

110° -145°

21

89,5 x 62 x 55

123 x 62 x 96

6 - 12

50

145

38

37

70

do 130°

31,5 - 42

100° -135°

23

94 x 64,5 x 51,5

121,5 x 64,5 x 94,5

6 - 14

50

155

38

41

76,5

do 135°

32 - 42,5

95° -135°

23

98 x 64,5 x 55

122,5 x 64,5 x 94,5

od 14

75

150 - 165

41

45

78

do 120°

36 - 46

100° - 140°

26,2

112,5 x 69,5 x 56

141 x 69,5 x 95

od 14

75

160 - 180

41

48

83

do 120°

36 - 46

95° - 150°

26,5

122 x 69,5 x 55

143 x 69,5 x 95

od 14

90

160 - 180

44,5

48

83

do 120°

36,5 - 46,5

90° -130°

28

122 x 70 x 54

148 x 70 x 95

 Baby [1] Rozmiar [3] Rozmiar [4] Rozmiar [5] Rozmiar [6] Rozmiar [6+] Rozmiar [7]

Wózki dziecięce Wózki dla dorosłych

Orientacyjny wiek pacjenta

Max waga pacjenta [kg]

Wzrost pacjenta [cm]

Szerokość siedziska [cm]

Długość / głębokość siedziska [cm]

Wysokość oparcia [cm]

Max kąt rozwarcia oparcia względem 
siedziska [°] pozycja standard

Zakres regulacji wysokości 
podnóżka [cm]

Max kąt rozwarcia podnóżka 
względem siedziska [°]

Przybliżona masa wózka [kg]

Gabaryty wózka po złożeniu 
(dł x szer x wys) [cm]

Gabaryty wózka po rozłożeniu 
(dł x szer x wys) [cm]



WYPOSAŻENIE

Torba pod wózkiem
-

(Nr. kat.: ACTORPWW)

Pasy bezpieczeństwa
-

(Nr. kat.: ACPASBEZPR)

(Nr. kat.: ACBAR)

Barierka
-

Oparcie odchylane do pozycji 
leżącej lub leżakowej

(Nr. kat.: OL)

Podłokietniki podwyższone
Stabilizują tułów

(Nr. kat.: PP)

Skrętne koła pełne
Dla wszystkich modeli

(Nr. kat.: SK1)

Regulowana rączka
Dostosowanie do wzrostu 
opiekuna

(Nr. kat.: RŁ)

Oparcie dost. do garbu
Indywidualne dopasowanie 
do kształtu pleców

(Nr. kat.: ACTAPG)

Zabezpieczenie 
antyprzechyłowe

(Nr. kat.: ACUPP)

Koła stałe
-

(Nr. kat.: ST)

Podwójna tapicerka
-

(Nr. kat.: ACTAPW)

Klin międzyudowy
(abdukcyjny)

(Nr. kat.: ACKLIN)

(Nr. kat.: ACZAG)

Zagłówek
-

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE
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AKCESORIA DODATKOWE

Pelerynka
Ochrona przed wiatrem 
i deszczem

(Nr. kat.: ACPEL)

Śpiwór
Doskonały na chłody

(Nr. kat.: ACŚPI)

Budka z fartuszkiem
Ochrona przed wiatrem, 
deszczem i słońcem

(Nr. kat.: BUDA)

Pełna osłona metalowych części
Ochraniacze na rączkę

(Nr. kat.: ACOCHRAC)

Parasolka
Chroni przed słońcem

(Nr. kat.: PARASOL.KOL.)

Ułatwia zabawę i spoż. posiłków
Stolik

(Nr. kat.: ACSTOL)

Torba na rączkę 
Mocowana do rączki

(Nr. kat.: TORBA.KOL.)

Pasy na stopy
Przytrzymują stopy

(Nr. kat.: ACPASS)

Pasy łydki
Przytrzymują łydki

(Nr. kat.: ACPASŁ)

Poduszki boczne
Wkład reg. szerokość
siedziska
(Nr. kat.: ACPODUB)

Podpórki lędźwiowe
Stabilizuje korpus

(Nr. kat.: ACPODPL)

Pasy udowe
Mogą zastąpić klin między-
udowy

(Nr. kat.: ACPASU)

Ochraniacz na podnóżek
Amortyzacja i wygoda

(Nr. kat.: ACOCHPOD)

Poduszka lędźwiowa
Stabilizuje lędźwiowy odc. 
kręgosłupa

(Nr. kat.: ACPODUL)

Poduszka na siedzenie
-

(Nr. kat.: ACPODUS)

Tapicerka wierzchnia
Do wymiany po zużyciu

(Nr. kat.: ACTAPW)

Pasy kostki
Przytrzymują kostki

(Nr. kat.: ACPASK)
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INFORMACJE
DODATKOWE

Zapraszamy do korzystania z elektronicznej biblioteki mediów oraz do 

śledzenia naszych mediów społecznościowych.
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Facebook

Profil marki informujący o nowościach produktowych, o aktualnych aktywnościach firmy oraz działaniach charytatywnych.

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073

Instagram

Wizerunkowy profil pokazujący użytkowanie wózków, zastosowanie akcesoriów i rozwiązań funkcjonalnych.

instagram.com/comfortpolska

YouTube

Kanał prezentujący materiały filmowe Comfort.

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ

comfort-reha.pl/content/

Elektroniczna biblioteka mediów, gdzie znajdziesz i będziesz mógł pobrać do swoich prezentacji cyfrowych: zdjęcia, filmy, 
opisy oraz opinie użytkowników.

Digital Content



TABELA
POMIAROWA
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Jak prawidłowo dokonać pomiaru Użytkownika? W celu dobrania odpowie-

dniego rozmiaru wózka, należy wykonać pomiar Użytkownika.

Kluczowe jest 5 wymiarów:

Długość korpusu od siedzenia do ramion

Długość korpusu od siedzenia do czubka głowy

Długość korpusu od pleców do dołka podkolanowego

Długość goleni (od dołka podkolanowego do podeszwy)

Biodra (odległość między najszerszymi miejscami)

W przypadku występowania garbu konieczne jest jego 

dokładne zwymiarowanie.

Długość odcinka lędźwiowego

Długość garbu od ramion do końca jego występowania

Długość korpusu od siedzenia do czubka głowy

Dodatkowo należy wskazać czy garb jest lewostronny czy 

prawostronny.



PROCEDURA POZYSKANIA DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW PCPR/MOPR

MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspiera mieszkańców miast.

Jeśli dopłata do wózka inwalidzkiego przekracza Twoje możliwości – możesz starać się 

o dodatkowe dofinansowanie:

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wspiera mieszkańców  powiatów.

Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać wsparcie finansowe. 

Należy posiadać: 

Orzeczenie o niepełnosprawności znacznej

WNIOSEK NFZ na wózek specjalny potwierdzony przez NFZ na 
kwotę 3000 zł 

Nieprzekraczalne kryteria dochodowe (miesięcznie) ustalane 
kwartalnie przez PFRON (PCPR/MOPR).

Wielkość dofinansowania:

Do 150% kwoty refundacji czyli 4500 zł.

Zatem pacjent może starać się o maksymalne dofinansowanie 
w wysokości  3000 zł (NFZ) + 4500 zł (PCPR/MOPR)  = 7500 zł. 

Jeśli pacjent posiada wniosek ZN47 lub ZND47 i NFZ zrefunduje 
wózek nawet kilka razy do roku, to w teorii PCPR i MOPR mogą 
również kilka razy wspierać dopłatę dla pacjenta.

Wymagane dokumenty:

Ksero orzeczenia o niepełnosprawności 

Wypełniony wniosek na dofinansowanie zaopatrzenia osób 
niepełnosprawnych (do pobrania ze strony MOPRU/PCPRU) 

Faktura na zakup wózka (bądź proforma)

Zlecenie NFZ na refundacje wózka - wydrukowane i potwierdzone

Ważne: Wnioski należy składać w ośrodku  w miejscu zamieszkania 
i pobierać formularze indywidualne dla danego ośrodka. 

Aby otrzymać refundację, należy udać się do lekarza posiadającego 

specjalizację w dziedzinie: 

Ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej lub chirurgii 
urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 
Lekarz neurochirurgii lub neurotraumatologii, lekarz posiadający 
specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii, 
lekarz reumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, lekarz 
rehabilitacji lub lekarz rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji 
ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, Specjalista 
w dziedzinie fizjoterapii. 

Pacjent lub jego opiekun prawny może w każdej chwili wystąpić 
o kolejne zlecenie do lekarza specjalisty, (przykładowo, nawet co rok)  
bez zachowania terminu użytkowania wózka, jeśli pacjent posiada 
specjalne uprawnienia tj.:

w uzasadnionych przypadkach, np. pacjent przytył, wyrósł, itp.

zlecenie potwierdzone kodem 47 DN – uprawnienia dla osób 
poniżej 18 roku życia (zgodnie z ustawą „Za życiem”, art. 18 ust. 1 
ustawy z 4 listopada 2016 r., Dz.U. z 2019, poz. 1860)

zlecenie potwierdzone kodem 47 ZN – uprawnienia dla osób 
dorosłych (Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; Dz. U. Poz. 932)

Każde zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, przed 
realizacją musi być potwierdzone przez Oddział NFZ . Wózki są 
bezpłatne do limitu 3000 PLN, a różnica pomiędzy ceną a limitem 
może być pokryta przez Powiatowe/ Miejskie Centra Pomocy 
Rodzinie.

1)

2)

3)

Kod Nazwa wyrobu medycznego Limit Odpłatność Okres

Wózek inwalidzki specjalny (np. wózek 
inwalidzki o napędzie elektrycznym, 
wózek stabilizujący głowę i plecy, wózek 
z funkcją pionizacji) z wyłączeniem wózka 
inwalidzkiego toaletowego

P.130

Dorośli

3000 zł 0% raz na 
4 lata*

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy  
(np. wózek inwalidzki o napędzie elek-
trycznym, wózek stabilizujący głowę i ple-
cy, wózek z funkcją pionizacji) z wyłącze-
niem wózka inwalidzkiego toaletowego)
 

P.131

Dzieci
i młodzież

3000 zł 0% raz na 
3 lata*

-
 

P.130N
P.131N

Naprawy

900 zł 0%
Najwcześniej po roku od 

zakupu.

Jednorazowo.

Po upływie gwarancji.
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Love. Care. Comfort.

Wytwórnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

ul. Krzywa 23

60-118 Poznań

tel. +48 61 863 85 61

biuro@comfort-reha.pl

www.comfort-reha.pl


