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Termékjellemzők és előnyök

Supine Stander 3
Robusztus, mégis kényelmes és egyszerűen
használható teljes hátsó megtámasztást 
biztosító állító rendszer

Osztott 
oszlop

Akkumulátor

Fej-
támasz

Osztott
lábtartó

Térd 
támasz

Terápiás 
tálca

Robusztus, ugyanakkor kényelmes és könnyen használható állító rendszer, amely páratlan megtámasztást és biztonságot nyújt 
a háton támaszkodó állóhelyzetben lévő felhasználónak a csecsemőkortól a felnőttkorig, 100 kg súlyhatárig.  Az állás fontos a 
�zikai és szociális készségek elsajátításához. Ezt szem előtt tartva a Supine Stander 3-at kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy 
lehetővé tegye az ízületek megtámasztását, miközben fejleszti az egyensúlyt és növeli a törzsizmok erejét.

A Supine Stander 3 több interakciót és nagyobb részvételt tesz lehetővé a terápiás vagy rekreációs tevékenységek széles 
körében. A váz és tartozékai emellett könnyű szögbeállítást (vízszintestől függőlegesig), tartós minőséget, kiemelkedő 
testtartás-szabályozást és kivételes kismedencei stabilitást tesznek lehetővé, amely elengedhetetlen a megtámasztott állás 
biztosításához. A szilárd és a jól látható oldalsó támaszok innovatív hevedereinkkel együtt lehetővé teszik a biztonságos, 
kényelmes és helyes testtartás korrekcióját és megtartását. Számtalan alsó végtag elhelyezési lehetőség teszi lehetővé, hogy 
kényelmesen és biztonságosan lehessen gondoskodni különböző alsó végtagi eltérések, deformitások esetén is. 

A Supine Stander 3 lehetőséget biztosít a felső 2 poliuretán táblaszakasz eltávolítására. Ez diszkrétebb támasztófelületet 
eredményez, ugyanakkor nagy növekedési potenciált kínál és növeli a termék élettartamát a táblák újbóli csatlakoztatásával, 
ahogy a felhasználó növekszik. 

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 20% -ot, és megpróbálják beállítani az állószöget kézi vezérléssel, a 
felhasználó/gondozó hang alapú �gyelmeztetést hall. Az állvány szöge vagy megmarad, vagy vízszintes helyzetbe kerül, amíg az 
akkumulátor nem csatlakozik egy tápegységhez; ez a biztonsági funkció biztosítja, hogy a felhasználó ne maradjon függőleges 
helyzetben. A kézi vezérlő tartalmaz egy „4 LED-es” akkumulátor szintjelzőt is, amely szemlélteti az akkumulátor töltöttségi szintjét. 

A felső két tábla eltávolításának lehetősége további fejtámasz-rögzítési lehetőségeket kínál a Multigrip ™ Fejtámasz számára. Ez 
lehetővé teszi a fej precízebb pozícionálását, bármilyen fej helyzetben képes stabilan és biztonságosan megtámasztani és 
megtartani azt. 

Az osztott talplemez lehetővé teszi, hogy az egyik lábat magasabbra helyezzük, mint a másikat, hogy a láb hosszának eltérései 
kompenzálva legyenek anélkül, hogy szandál emelő blokkokra lenne szükség. A dorsal/plantar �exió egyszerű beállítását is 
biztosítja azok számára, akik térdízületi kontraktura vagy a boka mozgásbeszűkülése miatt nem tudják fenntartani a 
talponállást.

A térdtámasz több méretben elérhető a rotációt megakadályozó pántokkal; a térdtámaszok segítik a kirotáció szabályozását, 
valamint a térd hatékony kinyújtásával biztosítják a helyes testtartást álló helyzetben. A Flexiót szabályozó párnák elősegítik a 
teherviselő izületek megfelelő fejlődését, és azoknak a felhasználóknak is alkalmas, akik nem tudják kinyújtani a térdüket.

Az opcionális tálca a tálkával és csökkentett kivágással sokféle játék és eszköz használatát is lehetővé teszi. A funkcionális tálca 
elülső támaszt is kínál a felhasználó számára a függőleges testhelyzet fenntartása érdekében.

Ültetés Állítás Fektetés Terápia
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MultigripTM fejtámasz

Szandálok Abdukciós elem
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Hungarian distributors of

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


