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Rower trójkołowy Tolek, to rower wskazany przede wszystkim do rehabilitacji osób z różnymi
schorzeniami układu ruchu. Znajduje zastosowanie u osób chorych na stwardnienie rozsiane,
niedowład po udarach mózgu i rdzenia kręgowego polineuropatii, zaniki m.in. w przebiegu
chorób zwyrodnieniowych i zapalnych kończyn dolnych, chorobach reumatoidalnych, stany po
protezo plastyczne w obrębie kończyn dolnych, wszelkiego rodzaju schorzenia wymagające
wzmocnienia m.in. kończyn dolnych.

Polecamy również rower dla osób starszych. Jest zalecany do wzmocnienia siły mięśniowej, a
w szczególności mięśni kończyn dolnych, brzucha oraz pośladków.

    

Walory rowerka:

    -  Stabilność wynikająca z      zastosowania z tyłu dwóch kół na osi, 
    -  Możliwe do pokonania większej      odległości osób niesprawnych przy niewielkim wysiłku,

    -  Poprawa przemiany materii,      zwiększa siły i pewność w utrzymaniu równowagi, 
    -  Polepsza stabilizację      kręgosłupa, 
    -  W sposób naturalny likwidują      się lekkie przykurcza, 
    -  Możliwość przejechania przez      standartowe drzwi (75 cm), 
    -  Duży kosz o pojemności 30 litów      umożliwia przewożenie większego bagażu, a jego
dociążenie zwiększa      stabilność, 
    -  Pokonywanie niewysokich      krawężników oraz jazdę na miękkim podłożu. 

Opcje dodatkowe:

    1. Oparcie na plecy (za      siodełkiem) z rzepem - montowane za siodełkiem oparcie z
możliwością      spięcia osoby rzepem, 
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    2. Zamocowanie do laski-kuli -      uchwyt pod siodełkiem przymocowany do ramy 
    3. Podstawka do ćwiczeń      stacjonarnych - podpórka pod tylne koła, powoduje iż koła się
podnoszą i      można swobodnie ćwiczyć jazdę na rowerze w domu 
    4. Pedały z noskami 

Przeciwwskazania:

    -  z zaawansowana niewydolnością      układu krążenia, 
    -  z dużymi zaburzeniami równowagi      w przebiegu chorób OUN, 
    -  z zaawansowaną miażdżycą      kończyn dolnych. 

Dla osób niepełnoprawnych jest możliwość dofinansowania zakupu rowerka przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie lub Ośrodki Pomocy Społecznej. My wystawiamy fakturę Pro Forma, z
tą fakturą proszę udać się do miejscowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy
Społecznej i tam spisać umowę na dofinansowanie do roweru (wskazane posiadanie
orzeczenie komisji lekarskiej o stopniu niepełnosprawności).

Rower trójkołowy rehabilitacyjny G2102

Rower dostępny z ramą stalową. Koła i szprychy metalowe.

Rowery trójkołowe opracowane zostały dla osób chcących aktywnie spędzać czas oraz w celu
zwiększenia skuteczności rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Oferta rowerków
trójkołowych jest kierowana do wszystkich niezależnie od wieku.
 Konstrukcja rowerka oraz bogata gama opcji dodatkowych pozwala na bezpieczną jazdę oraz
ustabilizowanie podczas jazdy. Istnieje możliwość dopasowania rowerka do własnych
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możliwości, poprzez wybór opcji dodatkowych.
 W standardzie dostarczany jest rowerek z systemem ostrego koła. Tzn. aby jechać należy
ciągle pedałować. Przerwa w pedałowaniu powoduje zatrzymanie rowerka, jazda wymusza
ciągły ruch nóg, co zmusza do aktywności ruchowej i jest często zalecaną metodą
rehabilitacyjną. Możliwe jest wykonanie rowerka z tzw. wolnym kołem (należy to zaznaczyć przy
zamówieniu).
 Każdy rowerek jest wyposażony w kierownice o kształcie umożliwiającym właściwe ułożenie
ciała podczas jazdy oraz zapewniające większe bezpieczeństwo i komfort jazdy niż w rowerach
standardowych.
 Rowerki wyposażone są w szczękowy hamulec koła przedniego lub hamulec bębnowy, na
piaście koła.

Rower trójkołowy rehabilitacyjny G2115

Rower dostępny z ramą stalową. Koła i szprychy metalowe.

Rower trójkołowy rehabilitacyjny G2117

Rower trójkołowy rehabilitacyjny G2119

Rower dostępny z ramą stalową. Koła i szprychy metalowe.

Ten model rowerka przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Rowery trójkołowe są szczególnie polecane dla dzieci z porażeniem mózgowym, z zachwianym
poczuciem równowagi oraz osób starszych z dysfunkcjami narządu ruchu.

Żródło: www.gortomed.pl
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