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Termékjellemzők és előnyök

Multistander 1
3 az 1-ben pozicionálás biztosítása
semleges, vagy terpesztett állásban

Könnyű
szállítható-
ság

Mellkas és
medence
rögzítése

Abdukciós
mechanika

Állítható
terápiás
tálca

Dönthető-
ség

Ültetés Állítás Fektetés Terápia

Ez a rendkívül sokoldalú állító szerkezet kb. 9 hónapos és 6 év közötti gyermekek számára alkalmas, elősegítve  a függőleges, 
hason vagy hanyatt fekvő helyzetben való pozícionálásukat, miközben lehetővé teszi a semleges vagy terpeszben lévő helyze-
tet is. 
A magasság és a szélesség sokrétű beállítási lehetősége miatt  tökéletes választás a gyermekek számára, hiszen a növekedés 
során teljesen a gyermek egyedi méreteihez-, illetve azok változásaihoz adaptálható, ezzel elősegítve a hosszútávú használatot, 
egészen amíg a gyermek el nem éri a 35 kg-os maximális terhelésèt Multistander 1-nek. 
Egyszerű beállításokkal a Multistander 1 a vízszintestől akár függőleges helyzetbe hozható, így korlátlan lehetőséget nyújt a 
gyermekek számára szükséges testtartáshoz, testhelyzethez.
A szerkezet nyitott kialakítása biztosítja a felhasználó aktuális pozíciójának könnyű felismerését, mindezt a mellkas és a medence 
megtámasztásával,  állítható láb pozícionálási lehetőségekkel párosítva, a Multistander 1 szinte minden gyermek számára kiváló 
opció. Ha egy jól adaptálható termékre van szüksége, a Multistander-nél megtalálja!

Az gyermeket ápoló munkájának megkönnyítése céljából a Multistander összes tartópárnáját  úgy tervezték, hogy 
könnyen mozgatható vagy eltávolítható legyen az optimális korrekciós helyzet kialakítása érdekében. A Multi-
stander képes szinte vízszintes helyzetbe dőlni, ezzel elősegítve a felhasználó könnyű kézi- vagy hálós beemelését 
a Multistanderbe.

A függetlenül állítható mellkasi és kismedencei támasztólapok lehetővé teszik az egyes gyermekek egyéni  
igényeinek kielégítését, ugyanakkor szabadon hagyják a kényes területeket, ezzel elkerülve az azokra gyakorolt 
nyomást. 

Könnyen tisztítható és vízhatlan! A Multistander 1 tartói és tartópárnái poliuretánból készülnek, amelyben integrált 
antimikrobiális szer található. Ez biztosítja, hogy a Multistander 1 gyorsan és egyszerűen tisztán tartható és higiéni-
kus legyen.

Az abdukciós mechanika akár 30 ° egyedi terpesztést tesz lehetővé 5 ° -os állítási lehetőségekkel.

A magasság, a szög és a mélység állítható. Egyedülálló beépített részekkel, amelyek megakadályozzák azokat a 
hézagokat,  amikbe a karok elakadhatnak szupinációs állítási pozícióban

A vázszöget egy könnyen állítható gázrugós segédmechanizmussal lehet beállítani. A kívánt szög beállítása 
egyszerű a keretre szerelt szögskála használatával. A fekvő helyzetben történő transzfer elősegítésére a Multistand-
er 1 vízszintesre állítható.

PU 
támasztó
párnák
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SzandálokAbdukciós mechanika

Mellkas kitámasztóTámasztólapokEgypaeneles állítható 
lábtartó

Multigrip™ fejtámla

Rugalmas mellkasrögzítő
párnák

Osztott állítható 
btartó

Támasztó párnák Térd támasztó 
párnák

Műszaki speci�kációk

 

Fontos információ:
Néhány minimális és maximális méret 
a kiegészítő alkatrészek alkalmazásával 
együtt értendők

0˚ - 30 ˚

 

Mértékegység Size 1
MUS01

Size 1 Abduction
MUS01-FABD

Méret

hónap-év 9hónap - 6év 9hónap - 6évkb.

mm 620 - 1160min - max

mm 615 x 760 615 x 760szélesség x hosszúság

mm 490 - 850 500 - 890min - max

620 - 1160mm 600 - 1160min - max

670 - 940mm 610 - 940min - max

mm 140 - 275 140 - 275min - max

mm 140 - 275 140 - 275min - max

mm 120 - 190 130 - 175min - max

15˚ - 15 ˚Fokhát – talp

vízszintes – függőleges

min - max —

10˚ - 90˚ 10˚ - 90˚

kg 35 35max

600 - 1160

15˚ - 15 ˚

Hungarian distributors of

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

Korosztály           

Felhasználói magasság

Felhasználói tömeg

Mellkas szélessége

Csípő szélessége

Magasság (szandállemeztől a felső támasztólap tetejéig)

Magasság (szandállemeztől a fejtámla tetejéig: csak szupinációban)

Magasság (padlótól a felső támasztópárna tetejéig)

Térdblokk szélesség

Lábtartó szöge   

Abdukció (A teljes 30˚-os abdukció eléréséhez a lábtartónak 
140 mm-re kell lennie a padlótól)

Döntés szöge  

Alap befoglaló méret

Fok

Fok


