
UŽSAKYMO FORMA 

Vaiko vardas, pavardė 

Užsakovo vardas, pavardė 

Kontaktinis adresas 

Kontaktinis telefonas 

Kontaktinis elektroninis paštas 

Vežimėlio modelis 

Vežimėlio priedai / spalva 

Vaiko matavimo lentelė 

1. Norėdami vaikui
rasti tinkamo dydžio
vežimėlį ir priedus,
mums reikia tam
tikros informacijos
apie būsimą
naudotoją.

Žemiau pateiktas matavimo gidas padės jums 
šiame procese. Norėdami gauti daugiau 
pagalbos, taip pat galite susisiekti su mumis 
tiesiogiai mūsų tinklalapyje - žiūrėkite 
kontaktų skiltį:  
www.biomedikoscentras.lt/kontaktai  

Amžius 

Svoris, kg 

2. Koks vaiko ūgis
išmatuotas
centimetrais?

Jeigu įmanoma, išmatuokite vaiką stovintį, 
arba gulintį, jei jis negali atsistoti. Ūgis, cm 

3. Vaiko klubų plotis
matuojamas ties
klubo sąnariu vaikui
sėdint.

Išmatuokite tiesią liniją per juosmenį per 
plačiausią vietą, nuo vieno klubo šono iki kito. 
Galima pridėti prie klubų dvi knygas iš abiejų 
pusių ir išmatuoti atstumą tarp jų. 

Sėdynės plotis, cm 

4. Šlaunų gylis
matuojamas vaikui
sėdint.

Įsitikinkite, kad vaikas sėdi su sėdmenimis 
remdamasis prie sėdynės atlošo. Išmatuokite 
tiesią liniją nuo kurios sėdmenys liečia sėdynės 
atlošą iki vidinės kelio dalies. 

Sėdynės gylis, cm 

5. Blauzdų ilgis
matuojamas vaikui
sėdint.

Matuokite nuo pėdos apačios (arba batų pado, 
kurie dažniausiai bus naudojami su vežimėliu) 
išilgai kojos iki vidinės kelio dalies, kai koja 
sulenkta 90 laipsnių kampu. 

Blauzdų ilgis, cm 

6. Nugaros atramos
aukštis iki pečių
vaikui sėdint.

Įsitikinkite, kad vaikas yra kiek įmanoma pilnai 
prigludęs prie sėdynės atlošo. Išmatuokite 
tiesią liniją (lygiagrečią atlošo paviršiui) nuo 
sėdynės, kur sėdmenys liečia sėdimąjį paviršių 
iki pečių viršaus. 

Nugaros atramos 
aukštis, cm 

7. Nugaros atramos iki
viršugalvio aukštis
vaikui sėdint.

Įsitikinkite, kad vaikas yra kiek įmanoma pilnai 
prigludęs prie sėdynės atlošo. Išmatuokite 
tiesią liniją (lygiagrečią atlošo paviršiui) nuo 
sėdynės, kur sėdmenys liečia sėdimąjį paviršių 
iki viršugalvio. 

Nugaros atramos iki 
viršugalvio aukštis, cm 
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