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PARAPODIUM - Pionizator Statyczny
Cena :
Chwilowy brak ceny
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Nr katalogowy : parapodium
Producent : Otto Bock
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :

PARAPODIUM - Pionizator Statyczny

Parapodium dla dzieci zapewnia stabilne i bezpieczne stanie bez konieczności łączenia urządzenia ze ścianą lub podparcia go.

Posiada cztery kółka pozwalające na przemieszczanie go po równym podłożu, tak we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Daje to dziecku możliwość stania w wybranym miejscu. Ponadto,
do używanego wózka dostosować można wysokość płyty, na której dziecko stoi. W większości przypadków dziecko będzie mogło samodzielnie wstawać z wózka i siadać w nim i nie
będzie potrzeby przenoszenia go do wózka. Standardowe wyposażenie omawianego urządzenia obejmuje także wspierające pręty i peloty. Gdy tylko dziecko zacznie wstawać, zwijacz taśmy będzie blokować lewą i prawą taśmę w dowolnym położeniu. Dziecko jest bezpiecznie podtrzymywane i może odpocząć lub przemieszczać ręce podczas prostowania ciała.
Opcjonalny elektryczny zwijacz taśm pomocny jest dzieciom o obniżonej sile rąk.
Większa samodzielność

Wysokość prowadnic rąk ustawiana indywidualnie

Zwijacz/taśma przytrzymuje użytkownika podczas wstawania w każdym z położeń
Również podczas stania możliwa jest indywidualna korekta postawy

Parapodium w szczegółach:
Dla dzieci o wzroście 120 do 150 cm

●

Bezpieczne i stabilne

●

Pręty i peloty wspierające

●

Blokada kół pozwalająca na łatwe przejście z wózka inwalidzkiego do stania

●

Bezstopniowe ustawianie kąta biurka od 0° do 45°

●

Opcja: ręczny lub elektryczny zwijacz taśm, peloty uchylne, pelota piersiowa, zagłówek

at

●

w

Z medycznego punktu widzenia, stanie w ciągu dnia jest dla niepełnosprawnych dzieci rzeczą szczególnie ważną.
Podczas stania wymagane jest odpowiednie podparcie miednicy, tułowia i głowy. Należy też wziąć pod uwagę położenie stóp dziecka. Czasem pomocne może być obuwie
ortopedyczne i/lub ortezy.
Stanie daje dzieciom inną perspektywę, pozwala im uzyskać bezpośredni kontakt wzrokowy na poziomie oczu z innymi dziećmi oraz odkrywać otoczenie z innej perspektywy. Inne
dodatnie efekty to: nacisk na strefy refleksogenne płaskich powierzchni stóp stymuluje zmysł równowagi oraz, co najważniejsze, stanie wpływa pozytywnie na orientację
przestrzenną. Stanie w przyrządzie, który je wspiera, zapobiega skracaniu mięśni, urazom, kurczom i problemom krążeniowym. Polepszeniu ulega przepływ krwi oraz funkcjonowanie
nerek a także opróżnianie górnej części układu moczowego. Inny efekt wynikający z obciążenia kości długich to profilaktyka osteoporozy.
Urządzenia do stania powinny być dostarczane z ruchomymi okładzinami (pelotami) podpierającymi ciało oraz stawy nóg. Bez dwóch zdań - najważniejsze jest bezpieczeństwo i
stabilność gwarantowane przez urządzenie wspomagające stanie. Okres, w którym w ciągu dnia dziecko powinno stać określany musi być dla konkretngo przypadku, wspólnie przez
terapeutę i rodziców.

Spis plików do pobrania

1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu
3. Instrukcja obsługi
Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)

