™TheraTogs
מערכת ליציבה ויישור גו
מערכת PTA

כל כך קל לשימוש – כמו 1-2-3
 .1הלבישו את החליפה
המכנסון מספק יציבות לירך ונקודות חיבור לגופיה ורצועות.
 הגופיה מחבקת את הגו העליון.

 המכנסון והגופייה יוצרים יחד משטח המאפשר חיבור רצועות לכל הגוף בכדי לעזור ביציבה.

 .2יישור עמוד השדרה
 יש לבחור בין  3אפשרויות של רצועות כדי לשפר יישור גב עליון ו/או תחתון.
 אם יש צורך ,הוסיפו רצועה ליצירת רטרקציה ויציבות בשכמות.

 .3הוסיפו רצועות מתקדמות
 יש לבחור רצועות כדי לעזור לשרירי הבטן האלכסוניים או טרנסוורסליים כדי להשלים עידוד
הפעלת שרירי ליבה.
 הוסיפו רצועה מהאגן לגב כדי להפחית הטיית אגן מוגזמת (.)excessive anterior pelvic tilt
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המערכת החדשה עשוייה
מבד  GOLD TONEהחדש

אם יש למטופל...

מערכת  PTAיכולה לספק...

היפוטוניה

קיצור שרירי הגב כדי לאפשר להם להסתגל ולעבוד במצב
מקוצר

קיפוזיס גמיש

יציבה משפורת והרחבת יכולת נשימה

לורדוזיס גמיש  /הטיית אגן מוגזמת

שפור יציבה

קושי לשמור על גב בקו האמצע; קושי לשמור על שווי
משקל בישיבה; שרירי גב חלשים

הפחתת סטיות בין גב גבי לבין האגן; יותר מודעות
תחושתית

פרוטרקשין של חגורת הכתף ואבדוקציה של השכמה

רטרקשין עדין של חגורת הכתף ויציבות השכמה

הבד " " GoldToneהחדש פותח אחרי  3שנים של מחקר ופיתוח כולל בדיקות בשטח ,כדי לתת מענה
לדרישות הגבוהות של מערכות ה .Theratogsבד ה GoldTone-נוצר לספק מענה לתרגול ביומכני ,ומיוצר
ע"י תהליך גמור בד מיוחד עם פטנט.
ליעוץ ועזרה יש ליצור קשר עם חברת יעד אורטופדיה במספר טלפון 03-681-7845

טבלת בחרית מידה
מק"ט

משקל

שם המודל

אורך כתף
עד ירך

אורך ירך עד
ברך

GPTA110

מערכת יציבה ויישור הגו :תינוק

 11.4 – 6.8ק"ג

 27סמ'

 25סמ'

GPTA210

מערכת יציבה ויישור הגו :פעוט

 20.4 – 11.4ק"ג

 34סמ'

 30סמ'

GPTA310

מערכת יציבה ויישור הגו :ילד

 29.5 – 20.4ק"ג

 38סמ'

 47סמ'

GPTA410

מערכת יציבה ויישור הגו :נער

 50 – 29.5ק"ג

 44.5סמ'

 53סמ'

איך להזמין?



חברת יעד אורטופדיה הינה היבואן המורשה של  TheraTogsבישראל.
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לגבי טרה-טוגס
מערכות  TheraTogsTMמוכרות בארצות הברית כמוצר רפואי  .Class1יישום המערכת דורש השגחת צוות שמתמחה
בטפול נוירומוטורי ו/או תרגול תחושתי.
מערכות  TheraTogsTMעשויות מבד ייחודיי מסוג  , GoldToneללא לאטקס ,נושם ,נוח ,ורגיש לוולקרו.
רצועות  TogRiteTMהינן רצועות גמישות עם שכבת סיליקון.
 TheraTogsבמהלך לקבלת פטנט בארצות הברית ומחוצה לה.
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