מערכת לקליניקה /
מערכת  WUNZIלקליניקה
ניתן לרכוש מערכת לקליניקה
לשימוש במוסדות ומרפאות
מערכת לקלינקה מעניקה למטפלים אפשרות להשיג שינויים
תפקודיים בזמן טפול וגם מאפשרת למטפלים להעריך את
יעילות הטיפול
נמכר ישירות למוסדות ,מעונות ומרפאות .המערכת מגיעה
במגוון מידות בהתאם לדרישות המקום ולזמינות.
מתאים לתינוקות ופעוטות ( ,)CSSWZלילדים ( )CSS-23או
למבוגרים ()CSS-46

מערכת  WUNZIלקליניקה

מערכת לקליניקה מאפשרת לך:
 להתנסות ב  TheraTogsעם כל מטופל

 לנצל את ה TheraTogsכעוד זוג ידיים בטפול

 לנסות מגוון רצועות לפני שמחליטים על
היישום המתאים ביותר

 להוכיח את יעילות ה TheraTogsדרך צילומים
ווידאו כדי לקבל מימון

 להראות את ה TheraTogsלבני משפחה /
מטפלים אישיים ולתת להם הדרכה

כל מקום יכול להרוויח
 מכונים להתפתחות הילד
 בתי חולים
 מרפאות חוץ
 גני ילדים  /בתי ספר
 מכונים פרטיים
 מרכזי שקום

חדש!!!מערכות WUNZI
המערכת לילדים

לתינוקות ופעוטות

המערכת למבוגרים
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מידות המערכות:
מערכת  WUNZIלקליניקה מגיעה בשלוש קונפיגורציות על פי גיל וכל קונפיגורציה כוללת  3חליפות
 CSS-WZ-1מתאים לתינוקות גיל  0עד  12חודשים .כולל מידות GWZ25, GWZ50, GWZ75
 CSS-WZ-2מתאים לתינוקות גיל  3עד  18חודשים .כולל מידות GWZ50, GWZ75, GWZ100
 CSS-WZ-3מתאים לתינוקות גיל  12עד  24חודשים .כולל מידות GWZ75, GWZ100, GWZ125

כל מערכת לקליניקה של ילדים /מבוגרים כוללת  2חליפות (מכנסון וגופייה) ומגוון רחב של רצועות
בצורות שונות כדי לאפשר למטפל התנסות במגוון רחב של אפשרויות עבור יציבה ,יציבות הגו ושפור
ההליכה.
מתאים לילדים מגיל שנתיים עד גיל ( 10משקל  10ק"ג עד  30ק"ג) ,מגיע עם חליפות
 CSS-23במידה  200ו300-
מתאים למבוגרים קטנים וגדולים משקל  30ק"ג עד  80ק"ג ,מגיע עם חליפות במידה
 M CSS-46וLG-

 .מערכות  TheraTogsTMמוכרות בארצות הברית כמוצר רפואי  .Class 1יישום 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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