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Fundacja Oswoić Los z radością zaprasza na pokaz sprzętu rehabilitacyjnego norweskiej firmy
KRABAT. Projektantem tych urządzeń jest ? co bardzo ważne!!! - tata chłopca z mózgowym
porażeniem dziecięcym. To wyjątkowy, wielokrotnie nagradzany sprzęt i w Polsce
prezentowany będzie po raz pierwszy właśnie w Lublinie! Zapraszamy serdecznie rodziców,
również z dziećmi (będzie możliwość przymiarki sprzętu!), a także fizjoterapeutów.
Organizatorami wydarzenia są Fundacja Oswoić Los i Sklep Medyczny Dla Dzieci. 

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną:

1. Innowacyjne parapodium siodłowe do aktywizacji dzieci i młodzieży JOCKEY firmy
Krabat. 
Stosowane jako wysoce skuteczny środek podnoszący sprawność chorego i zapobiegający
wystąpieniu kolejnych powikłań i dysfunkcji.
  
    -  Do rehabilitacji pionizacyjnej dzieci i młodzieży z dysfunkcjami  motorycznymi i
neuromotorycznymi.
    -  Reguluje napięcia mięśniowe.
    -  Poprawia krążenie i przepływ płynów przez tkanki miękkie w obrębie tułowia i dolnej
części ciała.
    -  Działa profilaktycznie i terapeutycznie na układ mięśniowy oraz kostno-szkieletowy,
szczególnie w obrębie miednicy i kręgosłupa.

2. Innowacyjne parapodium poziome do czworakowania  w celu aktywizacji i pionizacji
dzieci z dysfunkcjami motorycznymi PILOT firmy Krabat.
  
    -  Koryguje nie utrwalone zniekształcenia układu kostno-stawowego.
    -  Normalizuje napięcia mięśniowe.
    -  Wspomaga prawidłowe ustawianie miednicy.
    -  Zapobiega przykurczom zgięciowym stawu kolanowego.
    -  Wspomaga utrwalanie prawidłowych wzorców chodu i siadu w obrębie miednicy i kończyn
dolnych.
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3. Innowacyjny pływak rehabilitacyjny do autoaktywizacji w wodzie dla dzieci i młodzieży
PIRAT firmy Krabat.
  
    -  Wpływa stymulująco na pierwotny odruch pływania, zmuszając dziecko do wykonywania
mimowolnych ćwiczeń rehabilitacyjnych. 
    -  Skutecznie wzmacnia układ mięśniowy, zmniejsza przykurcze, wspomaga przyjęcie
postawy pionowej.
    -  Łagodzi napięcia spastyczne oraz zapobiega powstawaniu przykurczy.

Pokaz uzupełnią również:

4. Kamizelka oscylacyjna wysokich częstotliwości (HFCWO) firmy VIBRAVEST.
  
    -  Całkowicie mobilna.
    -  Prawie bezgłośna.
    -  Z unikalnym programem drenażu i poziomymi ruchami oscylacyjnymi.

5. Mobilny inhalator-nebulizator AERONEB-GO
  
    -  Zasilany bateriami AA lub z sieci.
    -  Wyjątkowa łatwość używania i dezynfekcji.
    -  Możliwość podawania wszystkich leków dostępnych na rynku: antybiotyki, zawiesiny, leki
zawierające liposomy czy kwasy nukleinowe.
    -  Stała powtarzalność dawkowania, co pozwala na podawanie mniejszej objętości roztworu
(o wyższym stężeniu) w krótszym czasie.
    -  Obniżenie kosztów leczenia o 60%.

Serdecznie zapraszamy do udziału w prezentacji, która odbędzie się już 19 kwietnia o
godzinie 10.00, w budynku  Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo przy  ulicy Doświadczalnej 46 w Lublinie
, a poniżej prezentujemy pełen plakat informacyjny dotyczący wydarzenia.
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RedakcjaKontakt w sprawach dotyczących pokazu:Kasia Łukasiewicz - 607 075 800Dodatkowe informacje na temat sprzętu:www.medycznydladzieci.plwww.krabat.pl  
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http://www.medycznydladzieci.pl
http://www.krabat.pl

