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1. Czym jest system FlexPoint®?
System FlexPoint® powstał w celu zapewnienia pełnej i bezpiecznej stabilizacji pacjenta. Cechą naszego 
systemu jest uniwersalność montażu. Bez trudu zamontujesz nasz wyrób w wózku inwalidzkim, foteliku 
rehabilitacyjnym i innych siedziskach. 
 
Nasze wyroby podzielone są na dedykowane grupy do stabilizacji konkretnych partii ciała:

STABILIZACJA TUŁOWIA
W tej grupie znajdziemy kamizelki klasyczne, dynamiczne oraz pasy tułowia: 2-punktowe  
i 4-punktowe.

STABILIZACJA MIEDNICY 
Do tej grupy należą pasy biodrowe: 2-punktowe i 4-punktowe w wersji klasycznej oraz 
dynamicznej.

STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH
Znajdziemy tu pasy odwodzące uda, pas łydkowy oraz dynamiczne stabilizatory kostek.

PASY TRANSPORTOWE - BELTICAR® 
Pasy BeltiCar® służą do stabilizacji pacjenta w transporcie drogowym.  

UWAGA! Stosowanie systemu BeltiCar® nie zwalnia użytkownika ze stosowania samochodowych pasów bezpieczeństwa!

UWAGA! Niniejsza broszura nie stanowi instrukcji obsługi. Jest to poradnik ułatwiający zapoznanie się z systemem FlexPoint®.

Wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz korzystania z wyrobu znajdują się w oficjalnej instrukcji FlexPoint®. 
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2. Główne zalety systemu FlexPoint®

Wyrób Medyczny Klasy I
Wyroby FlexPoint® należą do grupy Wyrobów Medycznych Klasy I oraz spełniają normy ISO 13485.

Gwarancja 24miesiące
Nasze wyroby są objęte gwarancją 24 miesięcy. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Uniwersalność
Dzięki  uniwersalnym elementom montażowym, poszczególne części systemu mogą być z powodzeniem 
stosowane na różnych wózkach inwalidzkich lub innych siedziskach.

Dynamika wyrobu
Elementy        odciążające       pacjenta     są       miękkie, sprężyste      i      rozciągliwe. Redukują      napięcie      mięśniowe        i         ograniczają  
ryzyko powstawania uciśnięć i odleżyn.

System Chwyć i Pociągnij™
Specjalny system stosowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych. Ergonomiczny uchwyt w kształ-
cie litery D ułatwia użytkownikowi szybkie i wygodne dopasowanie wyrobu. System przeznaczony jest tak-
że dla osób z dysfunkcjami dłoni.
Łatwy w czyszczeniu
Wyroby FlexPoint® są łatwe w czyszczeniu. Należy je prać ręcznie. Szczegóły konserwacji zawarte są w instrukcji  
FlexPoint®.

Przyjazny dla skóry
Zastosowane materiały nie wywołują podrażnień i są bezpieczne dla użytkownika.

PASY UNIWERSALNE I AKCESORIA
W tych grupach znajdziemy pasy uniwersalne, klamry i podkładki odciążające dedykowane do naszych  
wyrobów.



4. Jakich elementów montażowych potrzebuję?
W zależności od powierzchni, do której chcesz zamocować wyrób, będziesz potrzebować wybrane ele-
menty montażowe w odpowiedniej ilości (tabelka powyżej). Pełny opis sposobu montażu wyrobów  
FlexPoint® znajdziesz w instrukcji obsługi FlexPoint®.

Do dużej, stabilnej powierzchni (np.oparcia 
wózka, siedziska)
(istniejący otwór nieprzelotowy, gwintowany w wózku / 
siedzisku):

Wyrób         możesz         zamocować         za          po-
mocą trójkąta montażowego oraz śruby FP-EM-4.  
Wymagane narzędzia: Klucz imbusowy.
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TRÓJKĄT MONTAŻOWY 
(FP-EM-2)

Standardowe wyposaże-
nie większości wyrobów 
FlexPoint®. 
Do trójkąta mocuje się wy-
brany element montażowy 
(rozdział 4 broszury).

i

3. Jak montujemy system FlexPoint®?
Wybrane wyroby FlexPoint® (przedstawione w poniższej tabeli) standardowo wyposażone są w  
zakończenie z trójkątem montażowym oraz regulatorem (FP-EM-2). Elementy te umożliwiają montaż wyrobu  
i regulację długości paska.

Poniższa tabela przedstawia ilość trójkątów montażowych, w które wyposażony jest wyrób. W takiej  
samej ilości należy dokupić wybrany element montażowy (opis elementów montażowych w rozdziale 4   
broszury).

Symbol FP-EM-2

FP-01 4 sztuki

FP-02 4 sztuki

FP-03 4 sztuki

FP-04 2 sztuki

FP-05* 2 sztuki

FP-06 4 sztuki

FP-10 2 sztuki

FP-11 4 sztuki

FP-12 2 sztuki

FP-13 4 sztuki

FP-14 2 sztuki

FP-15 2 sztuki

FP-20 4 sztuki

*Wyrób FP-05 wyposażony jest również w klamrę, jeśli chcemy go zamontować do dowolnego oparcia.

1 2 3

4 5 6

1. FP-EM-1
2. FP-EM-2
3. FP-EM-3
4. FP-EM-4
5. FP-EM-5
6. FP-EM-6

Istniejący otwór przelotowy 

(istniejący otwór przelotowy w wózku / siedzisku):

Wyrób możesz zamocować za pomocą trójkąta montażo-
wego oraz śruby FP-EM-5. 
FP-EM-5 z drugiej strony zabezpiecza się za pomocą do-
łącznej nakrętki.
Wymagane narzędzia: Klucz imbusowy, klucz płaski.

Powierzchnia drewniana 
(oparcie / siedzisko fotelika lub krzesła): 

Wyrób możesz zamocować za pomocą trójkąta monta-
żowego oraz wkrętu do drewna FP-EM-6. Element do 
którego mocujesz wyrób powinien mieć min. 18 mm 
grubości.

Wymagane narzędzia: Klucz krzyżakowy

Montaż „nieinwazyjny” 
(montaż na ramie wózka inwalidzkiego lub siedziska): 

Wyrób możesz zamocować za pomocą trójkąta montażo- 
wego oraz FP-EM-1.

Element należy stosować na ramie wózka/siedziska o 
średnicy Ø25mm Jeżeli rama ma inną średnicę niż Ø25, 
możemy wówczas zastosować zaciski redukujące (Ø22 
lub Ø19), które dołączone są do zestawu.

Wymagane narzędzia: Klucz imbusowy.
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Montaż „z napinaczem”  
(montaż elementem FP-EM-3): 

Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji obsługi syste-
mu FlexPoint®.

Sposób zakładania trójkąta montażowego oraz re-
gulatora. Elementy te umożliwiają montaż wyrobu  
i regulację długości paska.

TRÓKĄT MONTAŻOWY

REGULATOR
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UWAGA!  Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobów FlexPoint® należy bezwzględnie zapoznać się  
z instrukcją obsługi dołączoną do wyrobu!

UWAGA! Do montażu wyrobów FlexPoint® zaleca się wykorzystanie ramy  
wózka/siedziska lub istniejących już otworów gwintowanych (w przypadku śruby  
FP-EM-5 otwór nie musi być gwintowany). Nie należy wykonywać samodzielnie otwo-
rów w wózku/siedzisku, gdyż może to naruszyć jego konstrukcję i spowodować zmniejsze-
nie jego wytrzymałości! Należy pamiętać o tym, że samodzielne wykonywanie otworów  
w wózku/siedzisku rehabilitacyjnym może powodować utratę gwarancji na ten wyrób!

UWAGA! Wytwórca wyrobów FlexPoint® nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie wózka/siedziska 
rehabilitacyjnego będącego następstwem samodzielnego wykonania otworów w celu montażu pasów 
FlexPoint®. 

UWAGA! Do montażu wyrobów FlexPoint® należy stosować TYLKO I WYŁĄCZNIE elementy montażowe 
dedykowane przez wytwórcę! Stosowanie innych elementów łącznych niezatwierdzonych przez wytwórcę 
może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika w trakcie korzystania z wyrobów FlexPoint®!

5. Rodzaje dociągów wyrobu 
W wybranych wyrobach wyrożniamy dwa rodzaje dociągów:
• DOCIĄG PRZEDNI – dla użytkownika (SAMOOBSŁUGA)
• DOCIĄG TYLNI – dla opiekuna (ASYSTA)
Rodzaj dociągu określasz podczas składania zamówienia.

6. Uwagi do montażu

7. System BeltiCar®

System BeltiCar® jest rekomendowany do stosowania wraz z pasami bezpieczeństwa w środkach  
transportu prywatnego lub publicznego. Z powodzeniem może być stosowany w czasie podróży samochodem  
lub autobusem. Zapewnia stabilizację i utrzymanie poprawnej pozycji siedzącej. Przeznaczony jest nie tyl-
ko dla osób niepełnosprawnych, lecz również dla osób zdrowych, w tym dzieci. 

System składa się z pojedynczych elementów o różnych rozmiarach i możliwościach regulacji. Poszczególne pasy  
montowane są do centralnego pasa mocującego, który stanowi podstawowy element każdej konfiguracji.

BeltiCar® może być stosowany przez osoby z niedowładami, po porażeniach, oraz z mniejszą kontrolą 
nad swoim ciałem. Więcej informacji na temat systemu przeczytasz w instrukcji obsługi oraz na stronie  
www.flex-point.pl .

Dostępne wyroby BeltiCar®:

FP-40 FP-41 FP-42 FP-43 FP-44

UWAGA! Stosowanie systemu BeltiCar® w pojazdach służących do przewozu osób, nie zwalnia  
użytkownika z obowiązku stosowania samochodowych pasów bezpieczeństwa.

 

 

Chwyć i pociągnij©

Pas mocujący Pas piersiowy Pas biodrowy Pasy naramienne Zestaw BeltiCar®



WYTWÓRCA

REH4MA

Fabryka Wyrobów Ortopedycznych 
ul.Truskawkowa 17, Widna Gór

tel. : +48 16 621 42 20, 16 621 41  35
fax: +48 16 621 42 13

e-mail:  biuro@reh4mat.com | export@reh4mat.com

ADRES KORESPONDENCYJNY 

OFICJALNY  DYSTRYBUTOR

AKCES-MED SP. Z O.O.
Jasionka 955B, 36-002, Jasionka, 

Polska

DANE KONTAKTOWE

Sprzedaż krajowa: 
produkcja@akces-med.com 

+48 17 864 04 73 
+48 17 864 04 70 

 
Export department: 

export@akces-med.com 
+48 17 864 04 77 

+48 17 508 382 502 
 

Отдел продаж: 
joanna@akces-med.com 

+48 17 864 04 75 
www.akces-med.com


