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Çocuklar ve yetişkinler için konforlu özel 

gereksinimli rehabilitasyon bebek arabaları 

Sevgi ilgi ve konfor.
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HAKKIMIZDA

Biz 35 yıldır serebral palsi (CP), spinal musküler atrofii (SMA) veya felç ve uzuv 

parezisine neden olan diğer durumlardan etkilenen çocuklar ve yetişkinler için 

özel gereksinimliler için puset Comfort tekerlekli sandalyeler tasarlayan ve 

üreten Polonyalı bir şirketiz. 

İ Z L E D I Ğ I M I Z  T E M E L  I L K E ,  M Ü Ş T E R I L E R I M I Z I N  B I R E Y S E L 

IHTIYAÇLARINA CEVAP VERMEKTIR. 

Comfort bebek arabaları, çocukların, yetişkinlerin ve bakıcılarının 

yaşam konforunu önemli ölçüde artırır.

Aynı zamanda, vestibüler ve propriyoseptif sistemin hastanın gelişimi 

için ne kadar önemli olduğunu fark ederek, tekerlekli sandalyede 

uygun vücut duruşunu koruma ihtiyacına özel önem veriyoruz.

Yılların deneyimi ve dünyanın dört bir yanındaki binlerce kullanıcı, 

süper kullanışlı, güvenli, güvenilir ve işlevsel bir ürün yaratmamızı 

sağladı.

Ö Z E L  I H T I Y A Ç L A R I  O L A N  K I Ş I L E R  I Ç I N  T E K E R L E K L I 

SANDALYELERIMIZ TIBBI ÜRÜNLER, TIBBI CIHAZLAR VE BIYOSIDAL 

ÜRÜNLER KAYIT OFISI'NE KAYITLIDIR.

Amacımız hastalarımıza hayatlarının her alanında konfor sağlamak, 

bu nedenle engelli bireylere yardımcı olan vakıfları aktif olarak 

destekliyoruz.

2005 yılında, en yüksek üretim ve müşteri hizmetleri standartlarını 

korumamızı sağlayan ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemini 

uyguladık.

Şirketimizde benimsenen KSS stratejisine uygun olarak, çoklu ve 

karmaşık engelli kişilere destek ve yardım sağlamayı amaçlayan çok 

sayıda projede yer alıyoruz.

PRZEZNACZENIE



ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN 
BEBEK ARABASI COMFORT 

Kolaylık

Comfort bebek arabaları hakkındaki tüm görüşler, 
çocuklar, gençler ve yetişkinler için çok rahat olduklarını 
söylüyor. Birçok insan onlara soluklanma diyor.

Comfort özel gereksinimliler için puset arabalarının 
kullanımı basittir. Kırılabilecek karmaşık mekanizmalar 
yoktur.

Bir emme pompası veya solunum cihazı için ekstra bir 
rafa mı ihtiyacınız var? Bireysel Comfort puset projesinin 
bir parçası olarak bebek arabanız için hazırlayacağız. 
Kamburluğunuz için özel profilli döşemeye mi ihtiyacınız 
var? Bir tane hazırlayacağız. Çocuğunuzun diz kemiği 
kısmındaki bacakları ayıran bir parçaya mı ihtiyacı varr? 
Bir tane yapacağız.

Güvenilirlik

Özel ihtiyaçları olan insanlar için tekerlekli sandalye 
tasarımı, yapımı ve üretiminde 40 yıllık deneyimimiz, 
kalitelerinden emin olmamızı sağlıyor ve bu nedenle 25 
yıllık şase garantisi veriyoruz.

Özel ihtiyaçları olan insanlar için Comfort tekerlekli 
sandalyeleri güvenilir kılmak için, üretim sırasında kırılan 
plastik parçaları kullanmıyoruz. Daha ağır olan ve 
güvenilirliği garanti eden metal alaşımları seçiyoruz.

Comfort puset konfigüratörü, doğru ekipmanla en uygun 
modeli seçmenize yardımcı olacaktır.

Bebek arabanızı garanti kapsamında ve birkaç gün içinde 
servis veya onarım yapacağız.

Destek

Bireysel 

Emniyet

Comfort bebek arabasının yapısı ve balanslanması, 
dengeyi ve kullanım güvenliğini garanti eder. Ek eğilme 
önleyici korumaya ihtiyacınız varsa - bunu arabanın 
konfigürasyonuna ekleyeceğiz.

Comfort Özel İhtiyaçlar tekerlekli sandalyelerinde 
kullanılan özel iç lastikler, iki noktalı frenlerle birlikte 
tekerlekli sandalyenin yerde ve yerden güvenli bir şekilde 
durdurulabilmesini ve sabitlenebilmesini sağlar.

"Comfort" bebek arabaları çocuğunuzun masada rahatça 
oturmasını sağlar (sabit ve döner tekerleklerdeki [1], [2], 
[3], [4], [5] boyutlarındaki bebek arabaları için geçerlidir).

Yatay konum seçeneği, [1], [2], [3], [4] ve [5] 
boyutlarındaki Comfort tekerlekli sandalyeler için 
mevcuttur. Diğer boyutlarda yarı yaslanmış seçenek 
(lager). Arabanın tasarımı, her pozisyonun stabilitesini ve 
güvenliğini garanti eder

Merdivenli bir evde yaşıyorsunuz - bir çözümümüz var. 
Comfort bebek arabası, TGR Jolly Junior paletli merdiven 
tırmanıcısı ile kullanım için uyarlanabilir   

Bebek arabasının optimal tasarımı, onu 
düşündüğünüzden daha küçük bir gövdeye katlamanıza 
izin verir.

Comfort bebek arabası ve döner tekerleklerin optimum 
tasarımı, küçük odalarda ve zaman geçirmek istediğiniz 
alanda serbestçe hareket etmenizi sağlar.

Bebek arabasını kullanırken yararlı olan bir düzine ek 
ekipman parçası seçebilirsiniz.

Üst döşemenin temizlenmesi gerektiğinde bile bebek 
arabasını kullanmanıza izin veren çift döşeme. 
Temizlemesi kolay malzemeler kullanıyoruz. 

Işlevselliği
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ÇOCUKLARA ÖZEL TEKERLEKLI 
SANDALYE COMFORT

Konforlu, güvenli, güvenilir, işlevsel, tamamen ergonomik, çocuklar ve 

yetişkinler için her gün konfor ve hareketlilik sağlayan özel tekerlekli sandalye. 

Şehirde, tarlada ve iç mekanlarda dolaşmak için bir dinlenme ve bebek arabası 

olarak idealdir.
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En küçük el arabalarında kullanılan sağlam 

tekerlekler tam bakım gerektirmez.

Dolgu tekerlekler360° Dönebilen Ön Tekerlekler

Bebek arabasını sürmeyi, manevra yapmayı, özellikle dar ve dar 

odalarda ve sahada daha kolay hale getirirler.

Kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı  olarak alt 
ekstremiteleri, pelvisi, göğsü stabilize etmeyi 
sağlayan kemerler.

Konforlu kayışlar

Derin ayarlanabilir koltuk başlığı

Boyun kaslarının gevşekliği veya dejeneratif değişiklikler 
durumunda boyun ve başın doğru sistemini stabilize eder.

Ayarlanabilir ayak dayaması

Ayak dayamasını kullanıcının ihtiyaçlarına göre 
yatay ve dikey olarak kolayca ayarlayın.

Abdüktör

Alt ekstremiteleri kaçırır, dizlerin pozisyonunu 
aşırı nokta basıncı olmadan hafifçe düzeltir.

Kolay temizlenebilir malzemeden üretilmiştir.

Döşeme

İsteğe bağlı olarak sırtüstü pozisyona düzgün 
sırtlık açısı ayarları.

Ayarlanabilir sırt
desteği

Vücudu stabilize etme

Propriyosepsiyonu pozitif yönde etkileyerek vücudun 
stabilizasyonunu sağlarlar.

Özel koltuk profili

Bebek arabasında saatlerce kaldığınız süre boyunca bile 
stabi l i teyi  ve çok yüksek konforu garant i  eder. 
Propriyosepsiyon üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

Bebek arabasının tasarımı, çocuğun masa varken 
rahatça oturmasını sağlar (seçilen modeller için).

Masaya rahat bir
şekilde yaklaşım

Mevcut renkler

Z01 Z04 Z06 Z09 Z11 Z12 Z13 Z18Z16



ÖZEL TEKERLEKLI SANDALYE 
YETİŞKİNLER İÇİN COMFORT

Konforlu, güvenli, güvenilir, işlevsel, tamamen ergonomik, çocuklar ve 

yetişkinler için her gün konfor ve hareketlilik sağlayan özel tekerlekli sandalye. 

Şehirde, tarlada ve iç mekanlarda dolaşmak için bir dinlenme ve bebek arabası 

olarak idealdir.
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Mevcut renkler

Z01 Z04 Z06 Z09 Z11 Z12 Z13 Z18Z16

İki noktalı frenli tüp lastikler, bebek arabasının 

yerde ve arazide durdurulmasını ve güvenli bir 

şekilde hareketsiz hale getirilmesini garanti eder.

Arka havalı tekerlekler360° Dönebilen Ön Tekerlekler

Bebek arabasını sürmeyi, manevra yapmayı, özellikle dar ve dar 

odalarda ve sahada daha kolay hale getirirler.

Kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı  olarak alt 
ekstremiteleri, pelvisi, göğsü stabilize etmeyi 
sağlayan kemerler.

Konforlu kayışlar

Derin ayarlanabilir koltuk başlığı

Boyun kaslarının gevşekliği durumunda veya kalıcı 
dejeneratif değişikliklerle boyun ve başın doğru sistemini 
stabilize eder

Ayarlanabilir ayak dayaması

Ayak dayamasını kullanıcının ihtiyaçlarına göre 
yatay ve dikey olarak kolayca ayarlayın.

Abdüktör

Alt ekstremiteleri kaçırır, dizlerin pozisyonunu 
aşırı nokta basıncı olmadan hafifçe düzeltir.

Üst döşemenin temizlenmesi gerektiğinde bile 
arabanın kullanılmasına izin verme

Çift döşeme

Sırtl ık açısının bir seçenek olarak yatma 
pozisyonuna düzgün ayarlanması imkanı

Ayarlanabilir sırt
desteği

Vücudu stabilize etme

Propriyosepsiyonu pozitif yönde etkileyerek vücudun 
stabilizasyonunu sağlarlar.

Özel koltuk profili

Bebek arabasında saatlerce kaldığınız süre boyunca bile 
stabi l i teyi  ve çok yüksek konforu garant i  eder. 
Propriyosepsiyon üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

Tasarım, ağırlığı 90 kg'a kadar olan hastaların 
güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar

Çok kilolu hastalar 
için bile



TEKNIK 
ÖZELLIKLER
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Hastanýn Durumu

Bebek arabasý parametreleri

0 - 3

30

110

33,5

27

55

up to 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

up to 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

up to 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

up to 135°

32 - 42,5

95° -135°

23

98 x 64,5 x 55

122,5 x 64,5 x 94,5

from 14

75

150 - 165

41

45

78

up to 120°

36 - 46

100° - 140°

26,2

112,5 x 69,5 x 56

141 x 69,5 x 95

from 14

75

160 - 180

41

48

83

up to 120°

36 - 46

95° - 150°

26,5

122 x 69,5 x 55

143 x 69,5 x 95

from 14

90

160 - 180

44,5

48

83

up to 120°

36,5 - 46,5

90° -130°

28

122 x 70 x 54

148 x 70 x 95

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

Çocuklar için bebek arabası Yetişkinler için bebek arabası

Kullanýcý yaţý

Maksimum hasta ađýrlýđý [kg]

Hasta boyu [cm]

Koltuk geniţliđi [cm]

Koltuk uzunluđu/derinliđi [cm]

Sýrt yüksekliđi [cm]

Sýrt yatýrma açýsý

Ayaklýk yükseklik ayarý [cm]

Koltuđa göre maksimum ayak 
desteđi açýlma açýsý [°]

Arabanýn yaklaţýk ađýrlýđý [kg]

Katlandýktan sonra puset boyutlarý 
(uzunluk x geniţlik x yükseklik) [cm]

Puset boyutlarý (uzunluk x geniţlik 
x yükseklik) [cm]



EKİPMAN

Bebek arabasının altındaki çanta

(Cat. n.: ACTORPWW)

Emniyet kemerleri

(Cat. n.: ACPASBEZPR)

(Cat. n.: ACBAR)

ön Bar

Yatar veya şezlong konumuna 
yatar sırtlık

(Cat. n.: OL)

 Kolçaklar yükseltilmiş

(Cat. n.: PP)

360° Dönebilen Ön Tekerlekler

(Cat. n.: SK1)

Ayarlanabilir kol desteği Bakıcının 
yüksekliğine göre ayarlayın

(Cat. n.: RL)

Kamburluğa uyarlanmış sırtlık 
Sırt şekline bireysel ayarlama

(Cat. n.: ACTAPG)

Eğilme önleyici koruma

(Cat. n.: ACUPP)

Sabit tekerlek

(Cat. n.: ST)

Çift döşeme

(Cat. n.: ACTAPW)

İnterfemoral abdüktör

(Cat. n.: ACKLIN)

(Cat. n.: ACZAG)

Kafalık 

FONKSİYONEL ÇÖZÜMLER
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EK AKSESUARLAR

Pelerin

(Cat. n.: ACPEL)

Uyku tulumu

(Cat. n.: ACŚPI)

Önlüklü stand

(Cat. n.: BUDA)

Sap koruyucuları

(Cat. n.: ACOCHRAC)

Şemsiye

(Cat. n.: PARASOL.KOL.)

Masa

(Cat. n.: ACSTOL)

Saplı çanta

(Cat. n.: TORBA.KOL.)

Ayak kayışları

(Cat. n.: ACPASS)

Ayak bileği kayışları

(Cat. n.: ACPASL)

Yan minderler

(Cat. n.: ACPODUB)

Skolyoz destekleri

(Cat. n.: ACPODPL)

Uyluk kayışları

(Cat. n.: ACPASU)

Ayak dayama koruyucusu

(Cat. n.: ACOCHPOD)

Bel yastığı

(Cat. n.: ACPODUL)

Koltuk minderi

(Cat. n.: ACPODUS)

Üst döşeme

(Cat. n.: ACTAPW)

Ayak bileği kayışları

(Cat. n.: ACPASK)
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EK BİLGİLER

 Sizleri elektronik medya kütüphanesini kullanmaya ve sosyal medyamızı takip 

etmeye davet ediyoruz.
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Facebook

Yeni ürünler, mevcut şirket faaliyetleri ve yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren marka profili.

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

Instagram

instagram.com/comfortpolska

Bebek arabası kullanımını, aksesuar kullanımını ve fonksiyonel çözümleri gösteren resim profili.

YouTube

Comfort Video Kanalı

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ

comfort-reha.pl/content/

Dijital sunumlarınız için bulabileceğiniz ve indireceğiniz elektronik medya kütüphanesi: fotoğraflar, videolar, açıklamalar ve 
kullanıcı görüşleri

Digital Content



ÖLÇÜM TABLOSU
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Kullanıcı nasıl doğru bir şekilde ölçülür? Arabanın boyutunu doğru seçmek için 

Kullanıcının ölçüsünün alınması gerekir.

Ölçülmesi gereken 5 önemli konum

Vücudun kalçadan omuzlara kadar olan uzunluğu

Vücudun kalçadan diz arasına kadar olan uzunluğu

Vücudun diz topuk arası uzunluğu

Vücudun kalça genişliği

Vücudun kalçadan başın tepesine kadar olan uzunluğu

Skolyoz var ise doğru boyutlandırma gereklidir

Lomber omurganın uzunluğu

Skolyozun omuzlardan sonuna kadar olan uzunluğu

Vücudun koltuktan başın tepesine kadar olan uzunluğu

Ayrıca skolyozun sol veya sağ taraflı olduğu belirtilmelidir.





Sevgi ilgi ve Konfor.
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