Segédeszközök
Egyedi engedélyezésre ajánljuk!
Meywalk 4 járásstimuláló
A járás stimulálására szolgáló eszköz, ami járáskoordinációjában gátolt gyermekek részére ajánlott. Jól
alkalmazható egyensúlyhiányos állapotokban, amikor a gyermekben a járás szándéka megvan, de
önmagát tartósan megtartani nem tudja. Stabil ülést és biztonságos járást tesz lehetővé. Ülő
helyzetben működésbe lép a fékezőrendszer, amely felálláskor oldódik; ekkor az eszköz szabadon
gördül, s ezáltal létrejön a stimuláló hatás.
MoweGo járássegítő
Járássegítő eszköz koordinációjukban és egyensúlyukban gátolt gyermek,
illetve felnőtt betegek részére. Azok, akik járókerettel nem képesek önállóan mozogni, a MoweGo
guruló állvány segítségével részesülhetnek a mozgás örömében. Az eszköz stabil ülést biztosít,
felálláskor és járáskor a kéz fogó és támaszkodó funkciójának károsodása esetén is megfelelő
támasztékot nyújt. Speciális emelőszerkezete a beteg felállítását megkönnyíti.
Nimbo gyermek hátul támasztós járókeret
Kifejezetten gyermekek részére készült. Segíti a mobilitást, javítja a testtartást.
Puha gumikerekei megakadályozzák az oldal irányú csúszást. A kerékmagasság állítható. A könnyebb
irányíthatóság érdekében a két első bolygókerék iránytartóval felszerelt. Hátsó kerekei fékezhetőek.
A medencestabilizáló öv és az ülés fontos kiegészítő tartozékok, SDR műtött gyerekeknél a műtét
utáni rehabilitációs időszakban kifejezetten szükségesek. Kiegészítő tartozék még a kartámasz.
Összecsukható, könnyen tárolható és szállítható. Négy méretben gyártják.
TheraTogs Full Body System
1.Funkcionális kiigazítással és mozgáshibákkal ambulánsan kezelt gyerekeknek,
akiknek a betegsége cerebrális parézisből vagy más központi idegrendszeri működési zavarból ered.
2.Felnőtteknek, akiket sztrókkal, traumás agysérüléssel, szklerózis multiplex-el vagy más idegrendszeri
működési zavarral kezelnek.
A Full Body System kapható minden méretben, és olyan funkcionalitást valósít meg, amely több
neuromotoros, testtartásban megnyilvánuló, mozgászavaros és egyensúlyi problémával veszi fel a
küzdelmet.A funkcionális kiigazítások és a mozgáshibák legváltozatosabb megjelenési formáit tudja kezelni,
és csuklótól bokáig javítja a mindezekkel összefüggő végtaghibákat.
Elements Body
Lycra anyagból készült, egyedi méretvételt és tervezést követően gyártott ortézis. Folytonos
proprioceptív visszacsatolást biztosít a nyomás és ellenállás érzékelésén keresztül. A speciális dressz
feladata, hogy a testre gyakorolt megnövelt nyomás segítségével javítsa a testtartást, valamint a
stabilitást. Számos kiegészítő funkció választható hozzá, melyekkel optimalizálható a végtagok hajlítása,
nyújtása, előre és hátrahajlása. A kompresszió és a beépített, korrigáló megerősítések együttes hatása
áthelyezi a test súlypontját, csökkennek az izomtónus zavarok és a túlmozgások. Javul az ízületek
helyzetérzékelése, a testtartás, a statikus és dinamikus egyensúly és a járás. Viselése csökkenti a
fájdalmat és prevenciós hatású a kontraktúra kialakulásában. Használatának előnyei már az első
felvételkor megmutatkoznak.

