מערכות לAnkle Dorsiflexion Assist-
מערכות ה Ankle Dorsiflexion Assist-באות ב 3-דוגמאות

מערכת הליכה

 מערכת הליכה מאפשרת למטפל לשמור את מנח כף הרגל בזמן
הטפול ובדיקת יעילות השימוש ב AFO-עם ציר חופשי או עם DF
Assist
 מערכת שינה המיועדת למנוע או לטפל בקיצור שריר השוק.
המערכת פועלת עפ"י התיאוריה הדוגלת בעומס נמוך והארכה
ממושכת של השרירים הקצרים או שרירים היפר-אקטיביים ,או
לעידוד הארכת רקמה רכה.
 מערכת משולבת מורכב משתי המערכות הנ"ל

אינדיקציות:
מערכת  TheraTogsשל  Ankle Dorsiflexion Assistשימושית
לאנשים עם קיצור בשרירי השוק או עם נטייה לפתח קיצורים
מלווה בבעיות של:

מערכת שינה בתוספת רצועות ל-
midfootוforefoot-

Cerebral palsy
Traumatic Brain Injury – acute,
post-acute, and chronic phases
– Hemiplegia due to Stroke
acute, post-acute, and chronic
phases
Multiple Sclerosis
Congenital Equinus Deformity
Plantar fasciitis
Idiopathic Toe Walking
Talipes Equinovarus (flexible
)type












מערכת שינה בתוספת
רצועת forefoot

מערכת שינה בתוספת רצועה
לmidfoot-

תועלת ומאפיינים מיוחדים של מערכת שינה





רצועה מפוצלת לתמיכת מפרק ה :midtarsal-תמיכת מפרק ה mid tarsal-הינה מרכיב
חיוני בטפול בכף רגל מעוותת; נוחות הינה חיונית לשינה טובה .ניתן להשתמש
במערכת זו לעודד גם  supinationוגם  pronationאם התנועות הפסיביות קיימות.
רצועה ל Forefoot DF-מוסיפה הארכה עדינה ממושכת לשרירי השוק
הרצועה המפוצלת ל 5-נותנת יותר יציבות ל midfoot-תוך כדי הארכה עדינה ממושכת
לשרירי השוק והאצבעות וגם ל .plantar fascia-מונעים כיפוף האצבעות תוך עטיפה
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תועלת ומאפיינים מיוחדים של מערכת הליכה


פשטות :המערכת הינה לתרגול הליכה ,נותנת עזרה ל ,DF-מורכבת מחלקים גמישים
מרופדים שקל להרכיבה תוך דקות .הרצועה ל DF assist-מתחברת לשרוולית גפה
ותמיכת נעל.



עזרה בהדרכה :המערכת עוזרת למשתמש לנסות תנוחת כף רגל נכונה בהליכה מבלי
להתגבר על שרירי  .DFהמטפל יכול לשנות את תנוחת כף הרגל בהתאם לצרכים
ספציפיים של המטופל .המערכת שימושית במיוחד בהליכה על מסילה – עם נשיאת
משקל מלאה או עם הפחתת עומס.



הערכה לקראת  :AFOאם הקליינט זקוק ל AFO-ולא ברור מה לעשות לגבי הציר
המערכת נותנת אפשרות להעריך את היכולת במצבים שונים

תכולת המערכות
•
•
•
•
•
•
•
•
•

שרוולית שוק 1
שרוולית כף רגל 1
רצועת תמיכת midfoot 1
רצועת 1 forefoot DF
רצועה מפוצלת ל5-
דף ולקרו דו-צדדי
שרוולית שוק 1
חיבור רגיש וולקרו לנעל
רצועה מפוצלת לStrap5-

מערכת שינה )קוד (S
מערכת משולבת )קוד (C

מערכת הליכה )קוד (G

*כל מערכת מגיעה עם הוראות שימוש ,DVD ,מגוון תוויות ונקודות ציון מיקום.
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מידות
מידת נעל

מק"ט

מידת נעל

מק"ט

בנות/נשים  ,35-42בנים/גברים 35-
38.5

#404
G/S/C

תינוק עד מידה 24

#204
G/S/C

#614
G/S/C

תינוק מידת  24עד  ;30ילדים
מידות  31עד 33.5

#304
G/S/C

#624
G/S/C

ילדים  33.5עד 39

#314
G/S/C

נשים  ,42-47גברים 40-44
גברים 44-49

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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