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 عربات  Comfort متخصصة إلعادة التأھیل لألطفال والكبار 
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من نحن

  نحن شركة بولندیة تأسسـت منذ ٣٥ عاما  و تقوم بتصــمیم وتصــنیع كراسي متحركة متخصــصــة إلعادة التأھیل المریح 
لألطفال والبالغین المصــابین بالشــلل الدماغي (CP( أو ضمور العضــالت الشــوكي (SMA( أو غیرھا من األمراض التي 

تسبب الشلل والشلل جزئي في األطراف. 

المبدأ األساسي الذي نتبعھ ھو االستجابة لالحتیاجات الفردیة لعمالئنا. 

لقد سمحت لنا سنوات الخبرة وآالف المستخدمین حول العالم بإنشاء منتج مریح للغایة 
وآمن وموثوق وعملي.

تعمل عربات  Comfort على تحســــــین راحة حیاة األطفال والمراھقین والبالغین 
ومقدمي الرعایة بشكل كبیر.

في الوقت نفســھ ، نولي اھتماما خاصا للحاجة إلى الحفاظ على وضع الجســم الســلیم 
على الكرسي المتحرك ، مدركین مدى أھمیة أنظمة التوازن والحســـــاسات الحركیة 

لنمو المریض.

عرباتنا المخصـصـة لذوي الحاجات الخاصة مسـجلة لدي مكاتب تســجیل المنتجات 
الطبیة واألجھزة الطبیة ومنتجات المبیدات الحیویة.

ھدفنا ھو توفیر الراحة لمرضانا في كل مجال من مجاالت حیاتھم ، وھذا ھو الســـبب 
في أننا ندعم بنشاط المؤسسات التي تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة. 

في عام ٢٠٠٥ ، قمنا بتنفیذ نظام إدارة الجودة  ، ISO 9001: 2000 والذي یسمح 
لنا بالحفاظ على أعلى معاییر اإلنتاج وخدمة العمالء.

وفقا الستراتیجیة المسـؤولیة االجتماعیة للشـركات المعتمدة في شركتنا ، نشـارك في 
العدید من المشاریع التي تھدف إلى تقدیم الدعم والمسـاعدة لألشخاص ذوي اإلعاقات 

المتعددة والمعقدة.

PRZEZNACZENIE



میزات عربة األطفال المریحة

مرفق
تقول جمیع اآلراء حول عربات  Comfort أنھا مریحة جدا لألطفال والمراھقین 

والبالغین. كثیر من الناس یسمونھا فترة راحة.

تشغیل عربات  Comfort بسیط. ال توجد آلیات معقدة قابلة للكسر.

سیســــــاعدك مصــــــمم عربة  Comfort Stroller على اختیار الطراز األمثل مع 
المعدات المناسبة.

سنقوم بتقدیم الخدمات و الصیانة للعربات في فترة الضمان و في غضون أیام قلیلة.

ھل تحتاج إلى رف إضافي لمضـــــــــــخة شفط أو جھاز تنفس؟ سنقوم بإعداده للعربة 
الخاصة بك كجزء من مشــروع العربات المفصــلة خصــیصـــا. ھل تحتاج إلى تنجید ً

خاص لظھرك؟ سنقوم بتجھیزه. ھل یحتاج طفلك إلى حاجز یفصـل بین الســاقین بدایة 
من عظم الركبة؟ سنصنع واحدة

موثوقیھ
 40 عاما من الخبرة في تصـمیم وبناء وإنتاج عربات الراحة المتخصـصـة تســمح لنا 

بالتأكد من جودتھا ، ولذلك نقدم ضمانا لمدة ٢٥ عاما على اإلطار.

 لجعل عربات  Comfortآمنة ، ال نســـتخدم عناصر بالستیكیة متشـــققة في إنتاجھا. 
نختار خلیط من المعادن - أثقل وأكثر ثقة وضمان.

دعم

الفردیھ 

أمان
یضــــمن بناء وموازنة عربة  Comfort التوازن وسالمة االستخدام. إذا كنت بحاجة 

إلى حمایة إضافیة ضد اإلمالة - فسنضیفھا إلى تكوین العربة.

تضمن إطارات األنبوب الداخلي الخاصة المستخدمة في عربات  Comfort جنبا إلى 
جنب مع الفرامل المزدوجة لضــــــــمان توقف العربة وإصالحھا  على الطریق أو أي 

مكان اخر.

یسمح لك التصمیم األمثل لعربة  Comfortبطیھا في صندوق أصغر مما تعتقد.

تنجید مزدوج یســــــــمح لك باستخدام عربة  Comfortحتى عندما تحتاج المفروشات 
العلویة إلى التنظیف. نحن نستخدم مواد سھلة التنظیف.

تسـمح عربات  Comfortالمریحة لطفلك بالجلوس بشــكل مریح على الطاولة (ینطبق 
على عربات األطفال بأحجام [١] ، [٢] ، [٣] ، [٤] ، [٥] على عجالت ثابتة ودوارة).

یمكنك اختیار عشـــــــــــــــرات القطع اإلضافیة من المعدات المفیدة في استخدام عربة 
Comfort. 

TGR  أنت تعیش في منزل بھ ساللم - لدینا حل. یمكن إضافة متسلق الساللم الزاحف
Comfort    إلى العربةJolly Junior 

یتیح لك التصـــــــــمیم األمثل لعربة  Comfortوالعجالت الدوارة  التحرك بحریة في 
الغرف وفي المناطق الصغیرة  التي ترید قضاء الوقت فیھا.

یتوفر خیار الوضـع األفقي للكراسـي المتحركة  Comfortبأحجام [١] و [٢] و [٣] و 
[٤] و [٥]. خیار شبھ راقد (شبھ مســــتلقي) بأحجام أخرى. یضــــمن تصــــمیم العربة 

استقرار وسالمة في كل موضع

وظیفھ 
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كرسي متحرك مریح خاص لألطفال

كرســي متحرك آمن وموثوق وعملي ومریح بالكامل لألطفال والكبار یوفر الراحة والتنقل كل یوم. مثالي للراحة و للتنقل في 
جمیع أنحاء المدینة ، في المیدان وفي الداخل.      
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تضمن العجالت الصلبة المستخدمة في أصغر العربات 
صیانة كاملة بدون مصاریف.

عجالت أمامیة للتوجیھعجالت صلبة

إنھا تســھل قیادة عربة  Comfortوالمناورة بھا ، خاصة في الغرف الضــیقة 
والضیقة وفي الطرق الوعرة. 

أحزمة تسمح بتثبیت األطراف السفلیة والحوض والصـدر 
حسب احتیاجات المستخدم. 

مسند الظھر مع خیار االستلقاء أو الشیخوخة

مسند رأس عمیق قابل للتعدیل

یقوم بتثبیت الرقبة والرأس في الوضع الصـــحیح تحســـبا لمشــــاكل ً
ارتخاء عضالت الرقبة أو التغیرات التنكسیة.

مسند قدم قابل للتعدیل

اضبط مســــــــند القدمین بســــــــھولة أفقیا وعمودیا وفقا 
الحتیاجات المستخدم. 

حاجز لتفادي الصدمات

یثبت األطراف السـفلیة ، ویصــحح وضع الركبتین بلطف 
دون ضغط مفرط.  

مصنوعة من مواد سھلة التنظیف.  

أحزمة مریحة

إعدادات زاویة مســـند الظھر الســــلس لموضع االستلقاء 
كخیار. 

مسند الظھر مع خیار االستلقاء أو الشیخوخة

مزود بكرات معدنیة صغیرة للتوازن

أنھا تؤدي الى توازن الجســـم ، عن طریق التأثیر االیجابي في الحس 
الداخلي لدي المریض.

مقعد مصمم خصیصا على حسب حاجة المریض   ً

یضـــــمن االستقرار والراحة العالیة جدا حتى بعد ساعات طویلة من 
الجلوس في العربة. لھ تأثیر إیجابي على الحس الداخلي للمریض.     

یسمح تصـمیم عربة األطفال للطفل بالجلوس بشـكل مریح 
على الطاولة (للطرز المختارة).   

إمكانیة جلوس مریح على الطاولة

Z01 Z04 Z06 Z09 Z11 Z12 Z13 Z18Z16

األلوان المتاحة



كرسي متحرك مریح خاص للبالغین

 كرســي متحرك آمن وموثوق وعملي ومریح بالكامل لألطفال والكبار یوفر الراحة والتنقل كل یوم. مثالي للراحة و للتنقل في 
جمیع أنحاء المدینة ، في المیدان وفي الداخل. 
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 تضمن إطارات األنبوب الداخلي الخاصة المستخدمة 
في عربات  Comfortجنبا إلى جنب مع الفرامل 
المزدوجة لضمان توقف العربة وإصالحھا  على 

الطریق أو أي مكان اخر

عجالت أمامیة للتوجیھعجالت تعمل بالھواء المضغوط 

إنھا تســــــــھل قیادة عربة  Comfortوالمناورة بھا ، خاصة في 
الغرف الضیقة والضیقة وفي الطرق الوعرة. 

أحزمة تسمح بتثبیت األطراف السفلیة والحوض والصـدر 
حسب احتیاجات المستخدم. 

أحزمة مریحة

مسند رأس عمیق قابل للتعدیل

یقوم بتثبیت الرقبة والرأس في الوضع الصـحیح تحســبا لمشــاكل ً
ارتخاء عضالت الرقبة أو التغیرات التنكسیة.

مسند قدم قابل للتعدیل

اضبط مســــــــند القدمین بســــــــھولة أفقیا وعمودیا وفقا 
الحتیاجات المستخدم. 

حاجز لتفادي الصدمات

یثبت األطراف السـفلیة ، ویصــحح وضع الركبتین بلطف 
دون ضغط مفرط.  

الســـــــماح باستخدام العربة حتى عند الحاجة إلى تنظیف 
المفروشات العلویة

تنجید مزدوج 

إمكانیة الضــبط الســـلس لزاویة مســـند الظھر إلى وضع 
االستلقاء كخیار 

مسند ظھر مع خیار االستلقاء أو الشیخوخة

مزود بكرات معدنیة صغیرة للتوازن

أنھا تؤدي الى توازن الجســــــــم ، عن طریق التأثیر االیجابي في 
الحس الداخلي لدي المریض.

مقعد مصمم خصیصا على حسب حاجة المریض   ً

یضـمن االستقرار والراحة العالیة جدا حتى بعد ساعات طویلة من 
الجلوس في العربة. لھ تأثیر إیجابي على الحس الداخلي للمریض.    

یسمح تصـمیم عربة األطفال للطفل بالجلوس بشـكل مریح 
على الطاولة (للطرز المختارة).   

إمكانیة ركوب مریح إلى الطاولة

األلوان المتاحة



مخطط المقارنة لعربات األطفال المریحة
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عربات للبالغ ن ي عربات لألطفال

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

الغرض من العربة

عمر المریض )السن(

أقصى وزن للمریض )بالكیلو(

طول المریض )بال سم(

أبعاد العربة

عرض الكر ي س )بال سم(

طول المقعد \ عمق الكر ي س )بال سم(

طول مسند المرفق )بال سم(

أقصى زاویة للفتح تجاه المرفق )درجة
 مؤیة( ي الوضع الطبي ي ع

األطوال المتاحة لمسند القدم )بال سم(

أقصى زاویة فتح لمسند القدم تجاه
 الكر ي س )درجة مؤیة(

الوزن التقریب ي ب للعربة )بالكیلو(

األبعاد بعد ال ي ط )الطول *
 العرض * اإلرتفاع( )بال سم(

األبعاد )الطول * العرض
 * اإلرتفاع( )بال سم(

العمر من ١٤ سنةالعمر من ١٤ سنةالعمر من ١٤ سنة14 - 126 - 66 - 33 - 0

30355050757590

110140145155 150 - 165160 - 180160 - 180

33,5353838414144,5

27333741454848

5566,57076,5788383

up to 130°up to 135°up to 130°up to 135°up to 120°up to 120°up to 120°

23 - 2627,5 - 33,531,5 - 4232 - 42,536 - 4636 - 4636,5 - 46,5

110° - 155°110° - 145°100° - 135°95° - 135°100° - 140°95° - 150°90° - 130°

1521232326,226,528

97,5 x 55 x 50,589,5 x 62 x 55 94 x 64,5 x 51,5 98 x 64,5 x 55 112,5 x 69,5 x 56 122 x 69,5 x 55 122 x 70 x 54 

111 x 55 x 92123 x 62 x 96 121,5 x 64,5 
x 94,5

122,5 x 64,5 
x 94,5 

141 x 69,5 x 95143 x 69,5 x 95 148 x 70 x 95 



معدات

حقیبة تحت العربة 

(Cat. no.: ACTORPWW)

احزمھ

(Cat. no.: ACPASBEZPR)

(Cat. no.: ACBAR)

حاجز

مسند ظھر مستلق إلى وضع االستلقاء أو االستلقاء

(Cat. no.: OL)

 مساند للذراعین مرفوعة

(Cat. no.: PP)

عجالت القیادة صلبة

(Cat. no.: SK1)

مقبض قابل للتعدیل للتكیف مع ارتفاع المریض

(Cat. no.: RL)

مسند ظھر یتكیف مع الظھر تعدیل فردي لشكل الظھر

(Cat. no.: ACTAPG)

حمایة ضد اإلمالة 

(Cat. no.: ACUPP)

عجلة ثابتة

(Cat. no.: ST)

تنجید مزدوج

(Cat. no.: ACTAPW)

حاجز بین الفخذین

(Cat. no.: ACKLIN)

(Cat. no.: ACZAG)

مسند الرأس

حلول وظیفیة 
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ملحقات إضافیة 

رأس
(Cat. no.: ACPEL)

كیس نوم
(Cat. no.: ACSPI)

موضع للمظلة
(Cat. no.: BUDA)

واقیات المقبض
(Cat. no.: ACOCHRAC)

مظلة
(Cat. no.: PARASOL.KOL.)

طاولة للطعام
(Cat. no.: ACSTOL)

مقبض للحقیبة
(Cat. no.: TORBA.KOL.)

أحزمة القدم
(Cat. no.: ACPASS)

أحزمة العجل
(Cat. no.: ACPASL)

وسائد جانبیة 
(Cat. no.: ACPODUB)

دعامات قطنیة 
(Cat. no.: ACPODPL)

عظم الفخذ
(Cat. no.: ACPASU)

 حامي مسند القدمین
(Cat. no.: ACOCHPOD)

وسادة قطنیة
(Cat. no.: ACPODUL)

وسادة المقعد
(Cat. no.: ACPODUS)

 تنجید علوي
(Cat. no.: ACTAPW)

أحزمة الكاحل
(Cat. no.: ACPASK)
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معلومات إضافیة 

 ندعوك الستخدام مكتبة الوسائط اإللكترونیة ومتابعة وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا 
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Facebook

ملف تعریف العالمة التجاریة الذي یبلغ عن المنتجات الجدیدة وأنشطة الشركة الحالیة واألنشطة الخیریة

Instagram

ملف تعریف الصورة یوضح استخدام عربات األطفال واستخدام الملحقات والحلول الوظیفیة

YouTube

 Comfort قناة فیدیو

 مكتبة الوسائط اإللكترونیة ، حیث ستجد وتحمل العروض التقدیمیة الرقمیة الخاصة بك: الصور ومقاطع الفیدیو واألوصاف وآراء المستخدمین 

Digital Content

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ

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

instagram.com/comfortpolska

comfort-reha.pl/content/



MEASUREMENT 
TABLE
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How to correctly measure the User? In order to choose the right one the size of 

the trolley, the measurement of the User should be made.

The most important are 5 dimensions:

The length of the body from the seat to the shoulders

The length of the body from the seat to the top of the head

The length of the body from the back to the knee well

Shin length (from the knee to the sole)

Hips (distance between the widest places)

If there is a hump, it is necessary accurate dimensioning.

The length of the body from the seat to the top of the head

Length of the lumbar spine

The length of the hump from the shoulders to the end of 

its occurrence

Dodatkowo należy wskazać czy garb jest lewostronny czy 

prawostronny.
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