
Bezpieczeństwo 

matki i dziecka 

w domu i podróży



Bezpieczna mama 

w podróży



Prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa

•Uwaga!! - Przyzwolenie społeczne 

na to, aby kobieta w ciąży nie 

zapinała pasów

•Nie zmienimy przepisów ruchu 

drogowego

•Ale możemy zwiększyć świadomość 

bezpieczeństwa



CRASH TEST – adapter do pasów bezpieczeństwa



Prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa

Nieprawidłowe  
ułożenie pasa  

biodrowego

Poprawne
użycie pasa

biodrowego

przy zastosowaniu  

adaptera

do pasów  

bezpieczeństwa  

dla kobiet

w ciąży



• Pas biodrowy powinien być dobrze naciągnięty (ciasny) i poprowadzony pod 

brzuchem, po kościach miednicy. 

• Pas ramieniowy powinien przebiegać między piersiami, na boku brzucha, 

ale nie na brzuchu, gdyż może on zmiażdżyć dziecko lub spowodować 

wysunięcie się ciężarnej mamy do przodu podczas uderzenia czołowego.

• Oparcie fotela powinno być  

ustawione maksymalnie pionowo.

• Podczas jazdy na przednim 

siedzeniu nie należy wyłączać 

poduszki powietrznej, ale trzeba 

się od niej maksymalnie odsunąć 

w tył

WSKAZÓWKI



Prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa 

Adapter do pasów BeSafe

To gwarancja bezpieczeństwa dla

kobiety i jej dziecka.

Wygodny i prosty w użyciu,

niweluje zagrożenie powstania

ucisku na brzuch i miednicę

mamy oraz eliminuje ryzyko

powstania obrażeń u ciężarnej

i nienarodzonego maluszka.



Wypożycz adapter!

marko-baby.pl



Jeden adapter, dwa życia!



Bezpieczny maluch 

w podróży



Bezpieczeństwo dziecka w samochodzie

Jaki błąd popełniają rodzice?

Podstawowym błędem rodziców jest brak wiedzy na temat zasad wyboru fotelika 

dla dziecka oraz nieznajomość obowiązujących w tym względzie przepisów

Według raportu „STATE OF SAFETY”*  

50% rodziców uważa, że wypadki 

samochodowe są największym 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa ich 

dzieci. Często sami rodzice podejmują 

decyzje, które to zagrożenie 

zwiększają



Tyłem do kierunku jazdy 5 x bezpieczniej – dlaczego?

Testy zderzeniowe pokazują, że w porównaniu do fotelików montowanych  przodem do 

kierunku jazdy, nacisk wywierany na kark jest 5 razy mniejszy w  przypadku fotelików 

montowanych tyłem do kierunku jazdy.



Tyłem do kierunku jazdy 5 x bezpieczniej – dlaczego?

Ciężar głowy  

pięciomiesięcznego  

dziecka stanowi

25% wag
jego ciała.

U dorosłego  

człowieka – tylko

6% wagi

Nieproporcjonalnie ciężka głowa

dziecka



Tyłem do kierunku jazdy 5 x bezpieczniej – dlaczego?

Testy zderzeniowe pokazują, że w porównaniu do fotelików montowanych  przodem do 

kierunku jazdy, nacisk wywierany na kark jest 5 razy mniejszy w  przypadku fotelików 

montowanych tyłem do kierunku jazdy.



CRASH TEST – tyłem 5 x bezpieczniej



Bezpieczny fotelik, czyli jaki?

Istnieje kilka zasadniczych cech 

fotelików, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę

• Wybór fotelika pod względem wzrostu dziecka 

(homologacja iSize)

• Wyniki testów zderzeniowych

• Regulowane, pięciopunktowe pasy 

bezpieczeństwa

• Materiał pochłaniający energię podczas uderzenia

• Ochrona boczna

• Wygodne siedzisko z szerokim zakresem regulacji 

zagłówka i oparcia

• Łatwość montażu fotelika w samochodzie





Nowa norma i-Size R 129

Informuje, że nie będzie możliwości  zapinania fotelików za 

pomocą  pasów samochodowych.

iZi Go Modular i-Size

wzrost  
40 -75cm

waga  
0-13 kg

wiek  
0-12 m.

iZi Modular i-Size
wzrost  

61-105 cm
waga  

0 -18kg

wiek

6 m.-4 lat

iZi Flex Fix
wzrost  

100 - 150 cm
waga  

15 - 36 kg
wiek  

4 - 12 lat



Ewolucja modularna = 1 baza, 2 foteliki

BeSafe iZi Modular jest modułowym systemem fotelików dla 

dzieci, używającym jedną bazę ISOfix dla dwóch fotelików

Baza ISOFix

iZi  Modular i-

Size  (Prezent)

iZi Go Modular i-Size iZi Modular i-Size
wzrost  

40 -75cm
wzrost  

61-105
cm

waga  
0 -13
kg

waga  
0 -18
kg

wiek  
0 -12
m.

wiek
6 m.-4 lat



Ewolucja modularna – Montaż bazy ISOfix Modular i-Size



Ewolucja modularna – Montaż iZi Modular i-Size



Pasuje do 100% samochodów!

Explore life

wzrost  
40 -105cm

waga  
0 -18

kg

wiek  
0 -4 lat



Pasuje do 100% samochodów!

Explore life

Kanapy samochodowe zazwyczaj mają kąt nachylenia od 5 do 20 stopni.

Technologia Universal Level Technology™ jest skonstruowana w przypadku najgorszych scenariuszy, 

pozwalając na prawidłową, poziomą instalację fotelika nawet w przypadku nachylenia kanapy o 20 stopni. 

Universal Level Technology™ umożliwia uniwersalny poziom instalacji w stosunku do każdego 

kąta nachylenia kanapy pojazdu

Universal Level Technology™



Pasuje do 100% samochodów!

Explore life

Najnowocześniejsze rozwiązanie umieszczone 

w zagłówku fotelika, które zapewnia optymalną 

ochronę dla najbardziej wrażliwych części ciała 

dziecka.

Wykonany jest ze specjalnych materiałów 

i konstrukcji o różnych strefach elastyczności,

które optymalnie pochłaniają siły podczas zderzenia 

bocznego poprzez zginanie się po wewnętrznej 

stronie, i pozostawanie bardziej sztywnym po 

zewnętrznej stronie.

DYNAMIC FORCE ABSORBER ™



Pasuje do 100% samochodów!

Explore life

Dzięki własnej skorupie, która jest umieszczona 

wewnątrz całego fotelika iZi Twist B i-Size

i poduszkom w zagłówku, moduł Baby Shell™ 

zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed 

uderzeniem z boku, aby zapewnić dziecku 

maksymalne bezpieczeństwo. 

Z Modułu Baby Shell™ można korzystać do 

momentu aż dziecko osiągnie wzrost 87 cm.

MODUŁ BABY SHELL™



Montaż fotelika iZi Twist B i-Size



Pasuje do 100% samochodów!

Explore life

ZATWIERDZONY PRZEZ 

ORGANIZACJĘ AGR

Niemieckie stowarzyszenie na rzecz 

zdrowych pleców, Aktion Gesunder

Rücken (AGR), zatwierdza swoją 

pieczęcią fotelik BeSafe iZi Twist B i-Size.

Pieczęć AGR przyznawana jest wyłącznie 

produktom, które przeszły szeroko 

zakrojone testy i weryfikacje przez 

niezależny komitet testowy, składający się 

z ekspertów z wielu dziedzin medycyny. 



Pasuje do 100% samochodów!

Explore life

Fotel obrotowy 180 0

Wzrost: od 40 cm do 105 cm

Fotel obrotowy 180 0

Wzrost: od 61 cm do 105 cm

Fotel obrotowy 360 0

Wzrost: od 61 cm do 105 cm



Wymiana powypadkowych fotelików

Przy współpracy z marką

BeSafe  i trosce o 

bezpieczeństwo  najmłodszych 

wymieniamy  powypadkowe 

foteliki na nowe.



Lider rynku w kategorii produktów

„Bezpieczeństwo w podróży”




