מערכת מחבקת גוף ,בהתאמה אישית ,המספקת איזון גב משופר ויצוב שרירי
הליבה ,דבר החיוני בחודשים הראשונים של התפתחות התינוק.

קל לשימוש
העיצוב האלגנטי מאפשר סגירה קלה מעל החיתול תוך שניות .הסגירה עם
הצמדן אינטגראלית בבד – אין יותר טאבים חופשיים!

עיצוב מוכר = היענות משודרגת
בהשראת ביגוד סטנדרטי של תינוק ,החליפה המאוחדת מציעה למטפלים פיתרון
פשוט יותר מ 2-החלקים של החליפה המקורית

שלוש מערכות בחליפה אחת


מערכת ה" "WUNZITMמחליפה את המידה הכי קטנה של המערכת
ליציבות .כוללת חליפה ליצוב הליבה ועוד רצועה צולבת אחת של
™ TogRiteכדי ליצור יציבות בגו.



ניתן להוסיף מערכת לגפה התחתונה ובכך לנצל כל האפשרויות גם
ממערכות אחרות.

התוויית שימוש כוללת – היפוטוניה ,שיתוק מוחין דיפלגיה או
המיפלגיה ,טורטיקוליס ,אטטוסיס ,אטקסיה ,ארבס פלסי ,איחור
התפתחותי
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" תי נוק בונה שליטת גו וראש לפני שמשיג יכולת תפקודית .ליקויים בשליטת גו אצל תינוקות
עלולים לגרום לבעיות בטווח הארוך כגון בהתפתחות שימוש גפיים ,לכן השגת שליטה ביציבות
הינה מרכיב חיוני בהתערבות מוקדמת.
מערכת ה" "Wunziמעוצבת כדי לעזור למטופלים הכי קטנים על ידי גירוי תחושתי תוך כדי
שיפור יציבות הליבה .בדומה לשאר מערכות טרה-טוגס ,ה Wunzi-תומכת במטרות טיפוליות
גם בזמן הטפול וגם בין הטפולים ,וכך מאפשרת המשכיות חיונית .בקיצור ...תלבשו אותה,
תחייו איתה ,תלמדו איתה.
בברלי קיוזיק | COF ,MS ,PT ,ממציאת טרה-טוגס

עם טרה-טוגס  Wunziניתן:



לשפר תפקוד ואיזון ירכיים ו/או כתפיים



להגדיל גירוי תחושתי



לייצב שיכמה אחת או שתיים





להשפיע על נשימה תוך כדי הפחתת קיפוסיס

לתרגל שרירי הגו בצורה תפקודית ובאורך יותר
קצר כדי לשפר יציבה ושליטה



להגביל תנועות גו לא רצוניות

מידות לבחירה
אורך הגב ( -בס"מ) (לפי התמונה) יש למדוד מ 7C-עד לתבור (מעל החיתול).
היקף הבטן  -יש למדוד בגובה התבור.

מק"ט

שם הדגם

גיל

משקל

אורך הגו

היקף
הבטן

GWZ25

Wunzi XXSmall

 3 – 0חוד'

 5.4 - 3.2ק"ג

 40סמ'

 40סמ'

GWZ50

Wunzi XSmall

 6 – 3חוד'

 7.7 – 5.4ק"ג

 50סמ'

 44סמ'

GWZ75

Wunzi Small

 12 – 6חוד'

 8.2 – 7.7ק"ג

 55סמ'

 46סמ'

GWZLKS

Limb Kit Small

עד  12חוד'

עד  8.2ק"ג

Wunzi Medium GWZ100
GWZ125

Wunzi Large

Limb Kit, Large GWZLKL

 18 – 12חוד'

 8.20-09.5ק"ג

 60סמ'

 50סמ'

 24 – 18חוד

 11.8 – 9.5ק"ג

 68סמ'

 54סמ'

 24 – 12חוד

עד  12ק"ג

(Fig. 1)Torso Length

בדומה לכל מערכות טרה-טוגס ,ה Wunzi-עשוי מבד מרופד ,ללא לאטקס ,נושם ,נוח ,ורגיש וולקרו ,הנותן כלי טפול
מתמשך למטפלים במטופלים עם בעיות התפתחותיות .בתוך הבד קיים מתח חד כיווני המשפיע על איזון היציבה – בדיוק
מה שהתינוק דורש .הרצועות החיצוניות מחקות את השרירים והרצועות של הגוף כדי לשפר תפקוד ,ומייצבות את
המפרקים כדי למקסם התפתחות מוטורית.
מערכות  TheraTogsTMמוכרות בארצות הברית כמוצר רפואי  ,Class 1הדורשות יישום תחת השגחת צוות מקצועי.
 TheraTogsבמהלך לקבלת פטנט בארצות הברית ומחוצה לה.
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