מערכת תמיכה לפגיעה ב(BPI) Brachial Plexus-
עכשיו ניתן לרכוש מערכת שיקומית לתמיכת BPI
מערכת התמיכה לשיקום ה Brachial Plexus-מיועדת לשימוש בגפה
עליונה אחת ואמורה לספק תשובה למטרות טיפוליות של תיקון
יציבה לקוייה ,תנוחה לקוייה של השכמה ,כתף ,מרפק ואמה.
אל הגופייה מחברים רצועות המתאימות לטפל בשכמה עם גמישות
יתר ותת נקע של מפרק הכתף .עוגן האגן מייצב את הגופייה ,מונע
החלקה כלפי מעלה ומגדיל את השטח לחיבור רצועות לשיפור יציבה.

אינדיקציות/מטרות



נזק מלידה ל brachial plexus-וקומפנסציות ביציבה
קיפוזיס גבי גמיש

  protractionשל חגורת הכתף





חוסר הפרדה בין תנועות השכמה ותנועות הכתף
שיקום לאחר ניתוח
התאוששות לאחר שבר ההומרוס הפרוקסימאלי
תת נקע מפרק הכתף



Fascioscapulohumeral Dystrophy


קומפנסציות ביציבה ובתפקוד בגלל
הגבלת תנועת הכתף ותנוחה לקויה
גורמות לתנועות פתולוגיות

Scapular winging, elevation, and/or excessive abduction



המערכת לתמיכה ושיקום ל BPI-מיועדת לשימוש תפקודי בשעות היום ושיפור תנוחה בשעות שינה
וישנם חלקים והוראות לשני המצבים.

תכולה




 7רצועות מפוצלות
 2דפי וולקרו דו-צדדי
מגוון מדבקות במידות
שונות
נקודות לציון מיקום



 DVDוהוראות שימוש
והלבשה











 2גופיות
 2עוגני אגן
 6שרווליות גפיים
 2רצועות קצרות
 2רצועות נוקשות
 3רצועות לסיבוב
 3רצועות ארוכות
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מידות של מערכת לתמיכה ושיקום BPI
תיאור

מק"ט

מערכת לפעוט  12 – 7קג

#105

מערכת לגלאי הגן  20 – 12קג

#205

מערכת לילדים  32 – 20קג

#305

מערכת למבגוגר קטן  50 – 30קג

#405

להזמנה
יש ליצור קשר עם יעד אורטופדיה מתקדמת בע"מ
טל03-6817845 :
איימיילyaad@zahav.net.il :
אתרwww.yaadltd.com :

לגבי TheraTogs
 TheraTogsהינה "חליפת עור חיצוני" עשויה בד נוח ונושם ,ללא לאטקס ,מרופד בספוג;
הנותן כלי טיפולי בסובלים מלקויים התפתחותיים או דורשים טפול תחושתי-מוטורי.
הבגד מתאים לשימוש במטופלים הסובלים מאי איזון אורטופדי ,לעוברים שיקום לאחר
פגיעת ראש או אירוע מוחי ולאחר ניתוחים אורטופדיים או נוירוכירוגים.
 TheraTogsעשוי מבד מורכב ספאנדקס וניילון ומרופד בפוליאוריטאן אלסטומרי.
 TheraTogsמוכר בארצות הברית כאורטוזה ודורש שימוש תחת השגחת מטפל מורשה.
.

TheraTogs are U.S. and foreign patent pending.
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