TheraTogs ULTRA

מערכת לכל הגוף
עם TheraTogs ULTRA

המטופלים מקבלים מעל  50שעות תרפיה בשבוע!

מערכת Theratogsלכל הגוף פותחה בתחילה לילדים עם בעיות נוירולוגיות
מורכבות.
ניתן לרכוש אותה במגוון מידות ולשימושים רבים .
 TheraTogsהינה דרך יעילה לטפול בלקויים נוירו-מוטוריים עקב מגוון
רחב של אבחנות:






שיתוק מוחין
תסמונת דאון  -אבחנות כרומוזומליות אחרות
פגיעות ראש  -בשלב האקוטי ,שקומי וכרוני
המיפלגיה לאחר אירוע מוחי – בשלב האקוטי ,שקומי וכרוני
תרשת נפוצה

מערכת לכל הגוף מאפשרת למטפל לתת מענה למגוון רחב מאוד של ליקויים
תפק ודיים ובעיות תנועתיות ,החל מהגו ועד לגפיים הפרוקסימאליות  ,כפות
ידיים וקרסוליים.

אם יש למטופל/ת....

ניתן לקבל ...

קיפוזיס גמיש  /סקוליוסיס קל

שיפור יציבה ונפח ריאתי

קיפוזיס גמיש  /הטיית אגן מוגזמת

שיפור יציבות

קושי בשמירת הגו במרכז וקושי לשמור על שווי משקל

הפחתת סטיות בין הגו לבין האגן ,שיפור מודעות
תחושתית

רגליים כ"-מספריים" בעמידה או הליכה

הגדלת בסיס תמיכה ,עזרה לאבדוקטורים

בעיות שווי משקל בגלל חולשת שרירי הירך

עזרה בשרירים המייצבים את האגן

בעיות שליטת מפרקים פרוקסימליים כולל מרפק וברך

הפחתת דרגות חופש ,עזרה לשרירים שלא מגויסים
מספיק.

הליכה ב intoeing-או  ,out-toeingהליכת "נידף
ברוח"

הפחתת לקויי הליכה

התאוששות לאחר ניתוחים אורטופדיים בעמוד השדרה,
ירך או מפרק הירך

שפור נוחות ויציבות תוך כדי קשירה לתמוך במטרות
הניתוח
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מידות
תיאור

מק"ט

תיאור

מק"ט

#GFB100

תינוק :בנים/בנות  11.4 – 6.8ק"ג

#GFB620

מבוגר אשה  90 – 75 :Lק"ג

#GFB200

פעוט :בנית/בנות  20.4 – 11.4ק"ג

#GFB700

מבוגר גבר  65 – 50 :Sק"ג

#GFB710

מבוגר גבר  75 – 65 :Mק"ג

#GFB400

מבוגר  :XSז/נ  50 – 29.5ק"ג

#GFB720

מבוגר גבר  85 – 75 :Lק"ג

#GFB600

מבוגר אשה  50-65 :Sק"ג

#GFB730

מבוגר גבר  110 – 85 :XLק"ג

#GFB610

מבוגר אשה  75 – 65 :Mק"ג

 #GFB300ילד :בנים/בנות  29.5 – 20.4ק"ג

איך להזמין?


חברת יעד אורטופדיה הינה היבואן המורשה של  TheraTogsבישראל.

™ GoldToneהינו בד שרוג משודרג ,שתוכנן במיוחד לתת מענה
לדרישות של טפול ביומכני .הבד מהונדס לאפשר התוצאות הטובות
ביותר מיישום  .TheraTogsהבד מיוצר בתהליך גימור מיוחד ובשימוש
במערכות  Theratogsבלבד.

לגבי TheraTogs
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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