מערכת ליצוב כתף למבוגרים
המערכת לייצוב כתף למבוגרים מיועדת לשימוש בכתף אחת
ואמורה לתמוך במטרות טפול של שינוי או תיקון מנח הכתף,
השכמה או יציבה ,ללא הפרעה לתנועות מרפק או אמה.
הגופייה רגישה לוולקרו על מנת לחבר
רצועות המיועדות לתקון גמישות יתר
של חגורת הכתף ,פרוטרקשין של
השכמה או תת נקע בינוני.
הרצועה הארוכה לגו נותנת אפשרות
נוספת לחיבור הרצועות ללא הגופייה
רצועות עם גופייה

רצועות עם רצועה ארוכה

אינדיקציות ומטרות טפול
מטרות טפול

אינדיקציות

כאבי כתף בעקבות תנוחה לקויה ,נזק לrotator -
 ,cuffאו שבר

הרמת ה humerus -ללא הפרעת תנועת המרפק

תת נקע מפרק הכתף – קל עד בינוני

שיפור יציבות מפרק הכתף ונוחות
שיפור המנח התפקודי של המפרק

נזק ל(BPI) Brachial Plexus -

עזרה לשריר פגוע
הפחתת קיפוזיס גמיש

פריקת כתף – לפני או אחרי הניתוח

שפור יציבות השכמה ,שיפור מנח המפרק
והפחתת סטיית הגו.

תחתון אופציונאלי
אם הגופייה דורשת נקודות עוגן ליעילות
מקסימאלית ניתן לרכוש את "עוגן האגן" –
גרסה קלה של התחתון.
במצב שהגו גדול יותר מבית החזה ,העוגן נותן
עוד שטח רגיש לוולקרו כדי לעגן את הגופייה
ולמנוע טיפוס למעלה .קל להלבשת עצמית
עוגן אגן סגור

עוגן אגן פתוח
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תכולת המערכת

רצועות לשפר יישור
הגו ,יציבות השכמה
ותנוחה הכתף

אפשר ליצור סגירה
קדמית להלבשה עצמית











גופיית  Theratogsאחת
 2רצועות גמישות לסיבוב
רצועה אחת ארוכה לגו
שרוולית גפה אחת
 3רצועות מפוצלות
דף אחד וולקרו דו-צדדי
מדבקות לסגירה
נקודות ציון מיקום
 DVDוהוראות שימוש

מידות מערכת הכתף
תיאור

מק"ט

מק"ט

תיאור

מבוגר גבר קטן  50-70קג

#703

מבוגר קטן מאוד  35-50קג

#403

מבוגר גבר בינוני  70-85קג

#713

מבוגר קטן  50-65קג

#603

מבוגר גבר גדול  85-95קג

#723

מבוגר אישה בינוני  65-85קג

#613

מבוגר גבר  95-105 XLקג

#733

מבוגר אישה גדול  85-90קג

#623

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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