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Fotelik rehabilitacyjny Zebra wykonany jest z  ekologicznego drewna i służy do wstępnej
pionizacji dzieci w pozycji  siedzącej oraz leżącej . Kolorowy, prosty w obsłudze, dobrze
zabezpiecza  ciało dziecka w pozycji siedzącej. Urządzenie może służyć do zabawy  oraz być
doskonałym uzupełnieniem procesu rehabilitacji. Dzięki  zastosowaniu kółek fotelik jest mobilny
przez co dziecko można przewozić  z pomieszczenia do pomieszczenia a w razie zmęczenia
młody pacjent może  w pozycji leżącej odpoczywać po rehabilitacji. 

Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:

    -  mózgowe porażenie dziecięce 
    -  paraparezy 
    -  paraplegie 
    -  tetraplegie 
    -  tetraparezy 
    -  choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego 
    -  urazy wielonarządowe 
    -  porażenie kończyn dolnych 
    -  porażenie czterokończynowe 
    -  zaawansowane choroby demielinizacyjne 
    -  czwarty okres choroby reumatycznej 
    -  przepukliny oponowo rdzeniowe 
    -  złamania kręgosłupa z porażeniami 
    -  stany po urazach kręgosłupa - odcinka lędźwiowego,                                               
piersiowego, szyjnego 

    Tabela rozmiarowa
 Fotelik ZEBRA oferujemy Państwu w 2 rozmiarach. Prosimy o zapoznanie  się z indywidualną kartą pomiarową, która pomoże dobrać sprzęt  spełniający Państwa oczekiwania.
  
    1 2

A. Szerokość bioder w cm14-22 18-27
C. Szerokość klatki piersiowej w cm14-22 18-27
I. Długość podudzia  w cm18-28 18-42
J. Długość tułowia (od krętaża większego do czubka głowy) w cm 42-52 50-72
L. Odległość od pleców do łydki w cm12-23 21-32
M. Długość stopy w cm (maksymalna)18 21
N. Wysokość dziecka (pozycja leżąca) w cm70-90 86-130
G. Waga użytkownika (max)25kg 45kg
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Funkcja leżanki

Funkcja fotelika

Wyposażenie standardowe:
    1. stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce 
    2. zagłówek 
    3. poduszka oparcia pleców 
    4. pas piersiowy stabilizacyjny 
    5. peloty boczne podtrzymujące klatkę piersiową i biodra 
    6. siedzisko 
    7. separator kolan z tapicerką 
    8. podłokietniki 
    9. podnóżek ze stopkami 
    10. stolik 
    11. kamizelka
    12. cena 1750 zł

Wyposażenie dodatkowe:

    
    1. Regulacja stopek w trzech płaszczyznach- 600zł 
    2. Stabilizator kolan- 300zł
    3. poduszka podparcia karku- 100zł
    4. pas podtrzymujący głowę- 50zł
    5. stolik do terapii manualnej- 800zł
    6. poduszki podparcia łydek- 200zł
    7. niezależnie regulowane peloty biodrowa i piersiowa- 300zł
    8. Pasy odwodzące uda - 150zł

  

 2 / 3



Fotelik rehabilitacyjny Zebra

Dodany przez Kasia
niedziela, 15 stycznia 2012 21:04 - Poprawiony niedziela, 15 stycznia 2012 21:08

Źródło: www.rehmed.com.pl

  

 3 / 3

http://www.rehmed.com.pl

