TheraTogs ULTRA

מערכת לגפה התחתונה
מערכת  TheraTogs ULTRAלגפה התחתונה מעוצבת
לטפל בלקויים וסטיות תפקודיות של מפרק הברך ,ובעיות
התפתחותיות של הפמור ומפרק הירך אצל ילדים ההולכים
באופן עצמי ואצל מבוגרים הולכים ,ללא בעיות של יציבות
מפרק הירך או גו.
המערכת לגפה התחתונה מספקת טפול יעיל לבעיות של שווי משקל לקוי ותבניות
הליכה לקויות כתוצאה ממגוון אבחנות כגון:





שיתוק מוחין
היפוטוניה
גמישות יתר ()hyperlaxity
המיפלגיה לאחר אירוע מוחי או פגיעת ראש

אם למטופל/ת שלך יש ...
סטיית הליכה עם  in toeingלילד צעיר
מגיל 7
הטיית אגן מוגזם
סטיית הליכה עם  out toeingלילד צעיר
מגיל 7

כתוצאה מ.....

המערכת לגפה התחתונה יכולה
לעזור ל....

 femoral torsion מוגזם
 סיבוב מוגזם של הירך או כף הרגל
 הפחתת  femoral torsionאו
lateral tibiofibular torsion
מוגזם
 נטייה לסיבוב לטראלי של הירך
 גמישות יתר של רצועות הברכיים

-

לתמוך ולעזור לשרירי
הבטן התחתונים
לדחות ניתוח לתיקון מנח
עצם הירך ע"י תיקון
פיזיולוגי וניצול יכולת
ההסתגלות של השלד
בתפקוד יום-יומי.

יישור יתר בברך לילד צעיר מגיל  7או
יישור יתר בברך כתוצאה מבעיה חדשה
אצל מטופל מעל גיל 7

שיתוק מוחין ,היפוטוניה וגמישות יתר

שפור אורך הצעד ,שיפור מבנה
מפרק הברך

חוסר יישור הברך בשלב הswing-

שיתוק מוחין או המיפלגיה כתוצאה
מאירוע מוחי או פגיעת ראש

גיוס שריר ה quadricepsבשלב
של .deceleration

Genu varum or genu valgum

גמישות יתר במפרק הברך

שפור יכולת לשאת משקל ב-
 alignmentנכון

פרונציה מתמשכת של כף הרגל עם השפעה היפוטוניה ,גמישות יתר
על הירך  /הברך
סופניציה גמישה מוגזמת של כף הרגל

גמישות יתר

להשתמש בשרשת המפרקים כדי
להשפיע על מנח כף הרגל ולשפר
תפקוד ע"י יישור חלקי הגפה

יעד אורטופדיה .בית טפר .תל גיבורים  .5תל אביב  .68105טל .03-6817845 :פקס03-5184329 :
ד"א info@zahav.net.il :אתרwww.yaadltd.com :

מידות
מק"ט

תיאור
תינוק :בנים/בנות  11.4 – 6.8ק"ג
פעוט :בנית/בנות  20.4 – 11.4ק"ג
ילד :בנים/בנות  29.5 – 20.4ק"ג

GLE101
GLE201
GLE301
 GLE401מבוגר : XSז/נ  50 – 29.5ק"ג
 GLE601מבוגר אשה 50-65 :Sק"ג
 GLE611מבוגר אשה  65 – 75 :Mק"ג

מק"ט

GLE621
GLE701
GLE711
GLE721
GLE731

תיאור
מבוגר אשה  75 – 90 :Lק"ג
מבוגר גבר  50 – 65 :Sק"ג
מבוגר גבר  65 – 75 :Mק"ג
מבוגר גבר  75 – 85 :Lק"ג
מבוגר גבר  85 – 110 :XLק"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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