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Wózek TWIST EASyS składa się z ramy i specjalnego siedziska spełniającego wszelkie
wymagania w zakresie regulacji w obrębie bioder, kolan i stóp. Rama wyposażona jest w tylne,
pełne koła oraz przednie z możliwością ustawienia ich jako skrętne lub zablokowane na wprost.
Wózek spełnia wymagania ergonomii: jest zwrotny, lekki, łatwo się składa. Unikalnym i nie
spotykanym dotąd w wózkach dziecięcych rozwiązaniem jest wykorzystanie siedziska jako
elementu nie tylko przytrzymującego ale również wpływającego na rozwój układu nerwowego
dziecka. Dzieje się to za pomocą sprężynowych elementów wykonanych z PCV i włókna
szklanego zamontowanych na kolumnie przypominającej kształtem kręgosłup. Elementy te
wpływają na odczucia dziecka stwarzając mu niespotykany dotąd komfort podparcia.
Dodatkowo elementy poprzez możliwość regulacji w płaszczyźnie czołowej i poziomej, a także
regulacji twardości sprężyn wpływają na wyrównanie napięcia mięśni na plecach, tzw. gorset
mięśniowy, który niejednokrotnie jest zaburzony (nierównomierny) w wadach kręgosłupa, np.
skoliozie. Siedzisko nie ogranicza dziecka, pozwala na swobodne ruchy, gwarantuje stabilność
dzięki ustabilizowaniu miednicy i wpływa na jego rozwój. Stwarza świetne warunki dla dziecka
przy wykonywaniu wskazanych ćwiczeń rąk i dłoni. Wózek TWIST EASyS to nowy rozdział w
rehabilitacji dziecięcej.

    

Cechy

    -  lekka, aluminiowa rama
    -  obracane, przednie koła z      blokadą
    -  łatwy system ściągania      siedziska EASyS Click Fix
    -  możliwość precyzyjnego      dopasowania w obrębie tułowia, bioder, kolan i stóp
    -  ustawienie siedziska przodem      lub tyłem do kierunku jazdy
    -  łatwość regulacji
    -  system centralnej amortyzacji
    -  system zbilansowanego      bezpieczeństwa BSS?
    -  odporność na pochylenia
    -  stymulacja sensoryczna dziecka
    -  możliwość skorygowania wady      postawy dziecka
    -  możliwość wyrównania napięcia      mięśni
    -  peloty elastyczne nie      ograniczające ruchów
    -  szeroki wybór akcesoriów i      dodatków
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    -  materiały przyjazne dla dzieci
    -  dostępny w dwóch rozmiarach:      TWIST EASyS 1 oraz TWIST EASyS 2
    -  dostępny w dwóch wersjach      kolorystycznych: czerwony-szary i niebieski-szary
    -  gazowa regulacja oparcia

 Źródło: www.timago.com

 2 / 2

http://www.timago.com

