
RelaX²



Trwały, nowocześnie 
wyglądający  
i komfortowy

Zarządzanie flotą ...
■  Trwała i niezawodna  

konstrukcja z aluminium.
■   Wspólne, wzajemnie wymienne 

części i akcesoria w  
całej rodzinie X (UniX, BasiX, 
RubiX, HeliX i RelaX²)



Komfortowy...
Wózek Breezy RelaX² utrzymuje prawidłową postawę i zapewnia równomierny rozkład nacisku. 
Wyposażenie obejmuje anatomicznie ukształtowane oparcie z dużym podparciem bocznym, 
zapewniające bezpieczeństwo i komfort siedzenia, nawet w przypadku osłabionej kontroli górnej 
części ciała. Anatomicznie ukształtowane siedzisko z małym podparciem do odwodzenia i podparciem 
bocznym zapewnia komfort długotrwałego siedzenia. 
Podparcie do odwodzenia i podparcie boczne zapewniają utrzymanie prawidłowej pozycji nóg i 
zapobiega przesuwaniu się do przodu.

Przesuwany stolik z 
podkładkami pod łokcie (opcja).

Trzyczęściowy regulowany 
i demontowalny zagłówek z 
regulacją boczną (opcja)

Wsparcie tułowia z szerokim 
zakresem regulacji. Łatwy do 
posługiwania się (Opcja).

Regulowane...
Regulowana wysokość siedziska, głębokość siedziska, wysokość oparcia, poręcze o 
regulowanej długości oraz rozkładanie i przechylanie z nieograniczoną liczbą ustawień.  Wózek 
RelaX² można dostosować do potrzeb użytkownika. Zapewniona szybka i łatwa ocena potrzeb, 
gwarantująca nieograniczony komfort.

Odchylane oparcie z nieograniczoną 
liczbą ustawień, zapewniające 
optymalne pozycjonowanie. 
Rozkładanie w zakresie 0° – 35°. 
Przechylanie siedziska w zakresie 
-3° – 25°.

Regulacja głębokości siedziska z 
nieograniczoną liczbą ustawień, 
umożliwiająca dopasowanie do 
potrzeb rozwojowych. Regulacja w 
zakresie 42 – 50 cm

Uchwyt do popychania z regulacją 
wysokości: łatwa regulacja 
zwiększająca komfort opiekuna. 
Zapewnia bardzo łatwą obsługę. 

- koła pełne 24”/22”    
- 16” Tylne koła (tylko z hamulcami 
bębnowymi) 
- Hamulec bębnowy
Przesuwany stolik z podkładkami pod 
łokcie.

Konfigurowalność...
- Blokada odwodzenia
- Wsparcie tułowia z szerokim 
zakresem regulacji.
- Trzyczęściowy zagłówek
- Pas pozycyjny 

- Podkładka pod kikut
- Podłokietnik z zestawem do 
rozsuwania
- Kształtowany podłokietnik
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Arkusz danych technicznych

RelaX²:

55 – 60 cm

RelaX²
Trwały, nowocześnie 
wyglądający i komforTowy

Kolor ramy:   srebrny

Kolor tapicerki:   ciemnoszary

Dopuszczalny ciężar użytkownika:  130 kg

Maks. waga:    od 34 kg

Waga najcięższego elementu:       18 kg

Maks. bezpieczne wzniesienie (z kółkami zabezpieczającymi):      10°

Maks. promień skrętu:        96 cm

0° do 25°
Regulacja od -3º do 22º

0° - 35°

115 cm

37 - 53 cm

42 - 50 cm

41 - 50 cm

111 cmSS + 22 cm

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, możliwości dodatkowych i akcesoriów, należy zapoznać się z formularzem zamówienia.
Wszystkie informacje mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku ewentualnych pytań należy skonsultować się z 
firmą Sunrise Medical.
Osoby niedowidzące mogą obejrzeć niniejszy dokument w formacie PDF na stronie www.SunriseMedical.com. Na życzenie jest on dostępny 
również jako tekst pisany dużymi literami.


