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Pionizator Squiggles Stander - kolorowy i funkcjonalny ? daje możliwość pionizacji z
podparciem przednim lub tylnym. 

Poza możliwością regulacji kąta, pionizator ten oferuje podparcie przednie, jak i tylne w
zależności od potrzeb danego dziecka pozwalając na pionizowanie wielu dzieci o różnych
potrzebach w tym względzie. O szerokim zakresie użytkowania oraz funkcjonalności świadczy
także różnorodność podstaw tego pionizatora dobieranych w zależności od potrzeb dziecka.

    

 Postawa & Funkcje

Priorytetem stabilnej i właściwej postawy jest odpowiednie podparcie miednicy. Regulacje
wysokości, głębokości i szerokości pelot biodrowych zapewniają utrzymanie miednicy we
właściwej, stabilnej i bezpiecznej pozycji. Niezależnie od pozycji spionizowanej z podparciem
przednim czy tylnym, peloty piersiowe wraz wraz z pasem oraz odpowiedni zagłówek
zapewniają stabilne i bezpieczne podparcie tułowia i głowy. Jako że na nogach i stopach
spoczywa ciężar ciała, odpowiednie podparcie kończyn dolnych jest bardzo ważne.
Regulowalne peloty kolanowe oraz podnóżek zapewniają równomierne rozłożenie ciężaru ciała
we właściwych miejscach.

Stabilizacja miednicy

Stabilna i właściwa pozycja miednicy jest zarówno ważna podczas stania jak i siedzenia
ponieważ głowa, tułów i nogi powinny być ustawione stabilnie i symetrycznie, aby spionizowana
postawa była zarówno komfortowa, bezpieczna jak i terapeutycznie efektywna. Miednica jest
utrzymywana w bezpiecznej i stabilnej pozycji przez regulowalne peloty biodrowe wraz ze
specjalnym pasem.

Właściwa pozycja głowy i tułowia
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Zarówno podczas siedzenia jak i stania właściwe podparcie tułowia i głowy przyczynia się
również do zachowania stabilnej i właściwej  pozycji miednicy. Wpływa to na poprawę
funkcjonalności i swobody ramion a także poprawia koncentracje i kontakt z otoczeniem. Jeśli
dziecko jest pionizowane w pozycji podparcia przedniego, peloty i pas piersiowy pozwalają
poprzez odpowiednią stabilizację i regulację na zachowanie swobody ruchowej ramion. Jeśli
istnieje potrzeba niewielkiej stabilizacji głowy, płaski zagłówek pozwala na swobodne
poruszanie głową na boki tylko z jej lekkim podparciem z tyłu. Natomiast, jeśli jest potrzebne
większe podparcie głowy, aby wyeliminować możliwość przechylenia głowy na bok, można
zastosować dodatkowe peloty boczne zagłówka.

Pozycja nóg i stóp

Właściwa pozycja i podparcie nóg przyczyniają się do bezpieczeństwa i właściwego rozwoju
stawów biodrowych. Jest bardzo ważne, aby stopy i kolana były odpowiednio ustawione w celu
uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego. Dla zapewnienie wymaganej pozycji peloty
kolan są indywidualnie regulowane w zakresie wysokości, szerokości i głębokości, co pozwala
na komfortowe i stabilne podparcie kolan. Gdy wymagana jest dodatkowa stabilizacja stóp,
podnóżek można wyposażyć w sandały.

Funkcje

Pionizator Squiggles jest zaprojektowany tak, by promować niezależność poprzez możliwość
indywidualnych regulacji w zależności od potrzeb. Możliwe jest dodanie stolika z pałąkiem, lub
bez niego. Stolik może także mieć formę nieokrągłej miski z odpowiednim płaskim, stabilnym
przykryciem. Opcjonalnie, dodane duże koła dają dziecku zdolność przemieszczania się w
pionizatorze, powiększając możliwości kontaktu z otoczeniem.
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