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System TheraTogs na     całe ciało jest  przeznaczony dla dzieci i dorosłych z syndromem    
zaburzeń neuromotorycznych.

System jest dostępny     we wszystkich rozmiarach i jest   ukierunkowany na wspomaganie
problemów     dotyczących  neuromotoryki,   postawy, zdolności poruszania się i     równowagi.

System owija tułów     i  kończyny, co pozwala  terapeucie zamocować   taśmy, które mogą    
poprawić wyrównanie postawy, zwiększyć   stabilizacją tułowia oraz pomagać w     korekcji
kończyn.  Wszystko to   może dawać jeszcze lepsze rozwiązania     dla funkcjonalnych
ustawień   ciała i wpływać na pojawienie się ruchu w     częściach od proksymalnych   do
najbardziej wysuniętych: rąk i stóp.

Wygodna, wyściełana pianką, ?oddychająca? kamizelka daje delikatny   ucisk na     tułów, aby
zwiększyć dopływ bodźców i dotykową świadomość   ciała (zwiększone     czucie głębokie).

    
Podobnie wygodne     spodenki zapewniają większą świadomość bioder i   ud. Służą jako

kotwica dla     zabezpieczenia kamizelki i do mocowania    taśm.

  Zalecenia Zastosowanie
Kifoza giętka albo (łagodna)       skoliozaPoprawienie postawy i zdolności       oddechowej

Lordoza giętka/nadmierne       przechylenie miednicyPoprawa postawy

Trudność w utrzymaniu linii       środkowej tułowia i równowagi podczas siedzeniaRedukuje odchylenie pomiędzy klatką       piersiową i miednicą; zwiększa świadomość czuciową

Postawa lub chód scyzorykowatyZwiększa podstawę podparcia, pomaga       odwodzicielowi biodra
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Utrata równowagi związane z osłabieniem       mięśnia biodraUłatwia stabilizację muskulatury       biodra 

Problemy z kontrolą stawów kończyn

Redukuje czynnościowy stopień       swobody; pomaga we właściwym leczeniu zaniku mięśni

Kończyna dolna ustawiona koślawo lub       szpotawo; chód rozwiany związany z wyrównaniem lub kontrolą tułowiaRedukuje te odchylenia chodu

Powrót do zdrowia po operacji       ortopedycznej kręgosłupa, biodra albo kości udowejPoprawia stabilność i komfort, aby       wspierać cele chirurgiczne

  
    
  

ZAWARTOŚĆ SYSTEMU

    -  Kamizelka podzielona na przednie i tylne segmenty dla łatwiejszego     ubierania,
siedzenia i leżenia w pozycji na wznak.
    -  Spodenki (rozmiary dziecięce zawierają drugie spodenki do użycia kiedy     pierwsze się
zabrudzą).
    -  Mankiety na kończyny w dwóch rozmiarach.
    -  Zestaw elastycznych taśm o różnym kształcie i sztywności.
    -  Dodatkowe zaczepy/klapy haczykowate.
    -  Jeden dwustronny rzep Velcro; użyj tego materiału, który służy     jako miejsca
mocowań, aby zastąpić zaczepy/klapy.
    -  DVD z ilustrowanymi instrukcjami.

Autoryzowanym przedstawicielem Thera Togs w Polsce jest www.reh-rad.pl{jcomments on}
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