
Uľahčuje vykonanie 
toaletnej potreby 
doma aj na výlete

NOVINKA



Ideálny pre rodiny 
doma aj na výlety 
GottaGo je inovatívne, kompaktné, 
prenosné toaletné sedadlo, ktoré deťom 
poskytuje pomoc pri úspešnom vykonávaní 
potreby na toalete.

Dodávané s prenosným batohom na uľahčenie     
prenosu a inštrukciami na vykonávanie potreby na 
toalete v správnej pozícií. 

      Môže sa použiť nad WC misou alebo
 s  podkladacou  misou

   
 

     
    

   Pocit bezpečného "objatia" v sedadle 
a materiály teplé na dotyk pre extra 
pohodlie dieťaťa 

   
    

Navrhnuté v spolupráci s aktívnymi rodinami. Prekonáva 
časové aj priestorové limity cestovania, poskytuje 
rodinám a deťom so špeciálnymi  potrebami pohodlné, 
štýlové toaletné sedadlo, ktoré možno použiť              
doma aj na výletoch. 

Ľahké   a  pevné

Sklápacie nohy rámu pre jednoduché 
skladanie, uskladnenie a rôzne 
nastavenia výšky



Unikátka skrčená pozícia v 
GottaGo uľahčuje 
vykonávanie potreby

 GottaGo je navrhnuté tak, aby udržalo dieťa v 
predklonenej skrčenej pozícií. Táto prirodzená 
pozícia umožňuje svalom lepšie ovládať močový 
mechúr a uvoľniť črevá, čím dieťaťu uľahčuje 
vyprázdňovanie. 

        
        

      
        

       

      
  

   
Opora pozdĺž stehien pre zlepšenie
prenosu tlaku a pohodlie dieťaťa

 
  

    

      
      

    

Toto je Wilson
“Sedadlo GottaGo s jeho unikátkou príručkou 
úplne zmenilo Wilsonovi život – prešli sme od 
plienok a preháňadiel k nezávislosti a slobode." 

Amy, Wilsonova mama.

Viac  o  Wilsonovi  a  jeho  skúsenostiach  sa  
dočítate na našej stránke. 

Skrčenie 
pomáha!

Kolená nad úrovňou bokov, zaistené 
chodidlá mierne za kolenami

Nastaviteľná  chrbtová  a bočná  opora 
na zaistenie skrčenej pozície a pohodlia 
pre lepšie fungovanie na toalete



LS931-01

FireflyFriends Ltd.
19 Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com

fireflyfriends.com

 GottaGo prichádza s exkluzívnym sprievodcom/ tréningom 
vykonávania potreby, ktorý osobitne vypracoval náš skúsený 
klinický tím. Popri sedení, sprievodca podporuje a motivuje 
vás aj vaše dieťa a  k nezávislému vykonávaniu potreby.

GottaGo je štandardne dodávané s veľkosťou sedadla 
podľa vášho výberu, rámom, nočníkovou podložkou a 
batohom.

 Veľkosť 1 Veľkosť 2

Vek 2-5 rokov 4-9 rokov

22.5cm 27 cm

Minimálna hĺbka sedu* 22 cm 29 cm

Sklon opierky (dopredu) 8° 25°

40° 40°

24cm 36cm

Hmotnosť (sedadlo a rám) 5.8 kg 6.1 kg

Môžte  si  ho  stiahnuť  na  našej webovej stránke:  
                          

   

51 x 56 x 19 cm 

52 x 74.5cm
(v maximálnej výške)

Maximálna nosnosť 30 kg

Výška (najnižšia časť 
sedadla)

1 – 30cm
2 – 46cm
3 – 53cm
1 – 30cm
2 – 46cm
3 – 53cm

*Pre chlapcov  sa odporúča  zvoliť väčšiu veľkosť, ak spĺňajú 
minimálne miery hĺbky sedu

Čas na tréning

www.fireflyfriends.com alebo
naskenovať tento QR kód.

Veľkostná tabuľka

Veľkosť sedadla Veľkosť rámu

Šírka bokov

Uhol stehien 

Výška chrbtovej opierky

Rozmery zloženého rámu

Stopa rámu na podlahe

Výška (najnižšia časť 
sedadla)




