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Termékjellemzők és előnyök

Supine Stander 1&2
Egy teljes megtámasztást 
nyújtó állító rendszer

Fejtámasz
opciók

Támasztó
tábla
eltávolítása

Könnyű
tisztítás

Ültetés Állítás Fektetés Terápia

A Jenx Supine Stander 1 & 2 robusztus és könnyen használható függőleges testhelyzetet, páratlan stabilitást és biztonságot 
nyújt a hanyatt fekvő gyermekek számára kb. 9 hónaptól 11 éves korig, 50 kg súlyhatárig.

Az állás dinamikus folyamat, és ezt szem előtt tartva a Supine Stander-t kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy lehetővé tegye az 
ízületek megtámasztását, ugyanakkor mozgékonyságát, mindeközben fejleszti az egyensúlyt és elősegíti fejlődését. A váz és 
tartozékai kimagasló minőségűek, így megfelelő testtartást és kivételes medence stabilitást biztosítanak, amely elengedhetetlen 
a  függőleges testhelyzet támogatásához.

A keret korlátlan lehetőséget biztosít az álló helyzet szögének beállításához a felhasználónak. Mindkét méret esetén könnyű és 
egyszerű a szög beállítása a vízszintes és a függőleges testhelyzet között, elősegítve a gyors helyzetváltoztatást. Továbbá a 
könnyű használat érdekében bármely támasztóelem eltávolítható emelés, mozgatás közben.

Az oldaltámasszal ellátott fejpárna közvetlenül csatlakozik a poliuretán táblákhoz,  így nagy-
fokú kényelmet és stabilitást biztosít a felhasználó számára. A Jenx Multigrip ™ fejtartó is 
rendelkezésre áll; magasan párnázott egyedi ujjszerű stabilizálást kínál, amelyek utánozzák a 
gondos kezek által nyújtott, teljesen beállítható megtámasztást. Ez beállítható úgy, hogy szinte 
bármilyen fejpozíciót párnázzon, támasszon és irányítson. Megjegyzés: A Multigrip ™ fejtartót 
csak a felső tábla rész eltávolításával lehet rögzíteni.

A Supine Stander 1 és 2 egyaránt lehetőséget nyújt a poliuretán tábla szakaszok eltávolítására. 
Ez diszkrétebb támasztófelületet tesz lehetővé, miközben a nagyobb mértékű magasságbeli 
növekedés esetén is megfelelően használható a táblák szükség szerinti újracsatlakozásával. A 
táblák eltávolítása a fej pontosabb pozícionálását is lehetővé teszi a Multigrip ™ fejtartó 
használata esetén.

Rugalmas, könnyen tisztítható és vízhatlan, poliuretán táblák és tartópárnák teszik a Supine 
Stander tisztítását és a higiénia megőrzését gyerekjátékká. 
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Boltíves szivacspárnák

Flexibilis 
rögzítőelem

Fejpárna támaszokkalVáz 
(színek: kék, rózsaszín, zöld, piros és szürke) 

Mellkast stabilizáló 
támasztópárna

Térd ízületet
megtámasztó párnák

Tálca

Multigrip™ fejtámasz

Szandálok

Műszaki speci�kációk
Mértékegység
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Stander 2
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supine

Hungarian distributors of

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

Korosztály   

Felhasználói tömeg

Felhasználói magasság

Mellkas szélesség

Csípőszélesség

Térdpárna szélesség

Dönthetőség

Talptámasz szög    

Lábszárhossz

Támasztótáblák mérete (minden szekció) 

Talptámasz mérete 


