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Termékjellemzők

Corner Seat
Padlón elhelyezhető ültetőrendszer

 Corner Seat állítható magasságú és levehető háttámlával rendelkezik. A csipő megfelelő pozícionlását abdukciós ék segíti.

A sarkos kialakítású ültető a gyermek hátának középvonalban tartását, míg a kisméretű háromszög párnák az egyenes háttartást
segítik elő.

A Corner Seat ületetőrendszer használható Jenx® terápiás asztallal is, ami a gyermek számára a játszótársakkal nagyobb és 
szabadabb interakciót biztosít, fokozva ezzel a közös játék és kommunikáció örömét. A Jenx® terápiás asztal könnyen és 
biztonságosan csatlakoztatható a Corner Seat ültetőrendszerrel.

A hosszú ülőfelület a lábak kinyújtását segíti, ami biztonságosabb alátámasztást ad a 
gyermek számára ülés közben. A kinyújtott lábakkal történő ültetés segít megőrizni a térd 
mögotti izmok hosszát.

Az erős háttámla “szárnyak” és a sarok alakú kiképzés segíti megőrizni a gyermek 
gerincének szimmetriáját, csökkentve ezzel a gerincferdülés kockázatát.

A földön történő ültetés közvetlenebb interakciót jelent a gyermek és játszótársai 
számára akár otthon, akár bármely nevelési intézményben. Az opcionális Jenx® terápiás 
asztal a felső test nagyobb stabilizálását és nem utolsó sorban nagyobb és közvetlenebb 
játszófelületet biztosít a gyermek számára. 
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Corner Seat műszaki adatai
     Mérték  Egység  Méret 1                  Méret 2                Méret 3

mm 330 390 495

6 hónap - 2 év

25 35 50

1 hónap - 6 év 4 év - 10 év

mm 315 - 425 440 - 620 500 - 680

hónap - év 

kg

min - max

max

max 165 235 235

mm 350 370 465

mm

max

max

Hungarian distributors of

Elérhetősége:

Partner neve:

mm 570 570 670

510 x 605

190 - 280 245 x 345 290 x 440

510 x 605 510 x 705

fok 40° - 40° 40° - 40° 40° -  40°

mm

mm

kg 20 20 20

Terápiás asztal műszaki adatai

     Mérték       Egység    Méret 1                     Méret 2                   Méret 3

Felület

Magasság

Dőlésszög (vízszintes pozíciótól)

Terhelhetőség 

Asztallábak távolsága

hossz x szél

min - max

hátra - előre

      max

      szél

Életkor 

Testtömeg
 
Háttámla teljes magasság
 
Alsó háttámla magasság 
 
Beülőszélesség

Beülőmélység

Háromszög 
párnák

Abdukciós ék Terápiás asztal

Rehab Zrt. 
2000 Szentendre, 
Kalászi út 3.    info@rehabrt.hu / www.rehabrt.hu


