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ACTIVALL CROSS

pionizator dynamiczny

Pionizator dynamiczny ACTIVALL CROSSTM umożliwia przyjęcie
pozycji stojącej oraz poruszanie się w domu, oddziale szpitalnym
czy na świeżym powietrzu. Duże koła przednie i skrętne tylne pomagają łatwo manewrować w trudniejszym terenie. Teraz możesz
wyjść na zakupy lub do ogrodu samodzielnie. Wszechstronne
możliwości tego urządzenia mają istotny wpływ na zwiększenie
stopnia samodzielności i niezależności pacjenta. Pozwala wykonywać wcześniej niedostępnych czynności. Aktywna pionizacja
w otoczeniu przyrody poprawia stan fizyczny i psychiczny pacjenta oraz aktywizuje jego zmysły, poprawiając komfort życia. Urządzenie pozwala na stanie i kroczenie. Standardowo produkt wyposażony jest w hamulce ręczne oraz praktyczny kosz na zakupy.
Nabywając to urządzenie otrzymują Państwo również stelaż
z kołami umożliwiający montaż wersji standardowej ACTIVALLaTM
(wersji pokojowej).

ZALECANY DLA OSÓB, U KTÓRYCH
ROZPOZNANO:

Dostępna dla rozmiaru 2,3,4, 5

••

Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.

••

Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii
z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi
i koordynacji ruchów.

••

Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).

••

Przepuklinę oponowo-rdzeniową.

••

Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami.

••

Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.

••

Choroby reumatyczne.

••

Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami,
uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.

••

Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach
kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Wzmocniony stelaż-podstawa z dużymi kołami przednimi, hamowanymi ręcznie i tylnymi kołami skrętnymi | Stelaż z kołami jezdnymi
wyposażonymi w hamulce – z tyłu dodatkowe hamulce oporowe | Separator kończyn dolnych | Regulowana obejma biodrowa |
Uprząż stabilizująca miednicę | Pochwyt rąk | Kosz na zakupy | Regulowana obejma piersiowa
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KOTEK 1™CROSS
ACTIVALL

pionizator dynamiczny

SZCZEGÓLNE ZALETY:
Stabilna konstrukcja

Łatwa obsługa

Samodzielność

2w1

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty sposób montażu.

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Istnieje możliwość samodzielnej pionizacji lub przemieszczania się w urządzeniu.

w

Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania
w jednym urządzeniu.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

KOLORYSTYKA

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Nabywając ACTIVALLTM CROSS otrzymują Państwo również standardowy pionizator ACTIVALLTM. W skład ACTIVALLTM
CROSS wchodzi: terenowe przednie zawieszenie z dużymi kołami, tylne koła skrętne, kosz, hamulec ręczny.
Produkt jest dostępny na indywidualne zamówienie okres oczekiwania do 30 dni.
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ACTIVALL CROSS

tabele pomiarowe

A1

B1
A

C

C1

B

Symbol Pomiar
A

Szerokość peloty biodrowej

Jednostka

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

Rozmiar 5

[cm]

28

31

37

42

B Głębokość peloty biodrowej*

[cm]

25

27

29

35

C

Wysokość peloty biodrowej

[cm]

72-88

83-106

87-117

104-148

Obwód peloty biodrowej

[cm]

97

106

124

144

A1 Szerokość peloty piersiowej

[cm]

28

31

37

42

B1 Głębokość peloty piersiowej

[cm]

25

27

29

35

C1 Wysokość peloty piersiowej

[cm]

82-98

97-119

101-131

118-163

Max. waga użytkownika

[kg]

40

60

80

95

Wymiary i waga sprzętu

Jednostka

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

Rozmiar 5

szerokość

[cm]

76

79

82

90

długość

[cm]

124

124

131

138

wysokość

[cm]

79

90

96

112

waga

[kg]

23

26

28,5

32,5

*Mierzone bez uprzęży miednicznej.
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
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ACTIVALL/ACTIVALL CROSS

akcesoria

Bezpieczeństwo
Pas do przenoszenia chorych
Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.

Stabilizacja
Uprząż stabilizująca biodra

Podpórki pod przedramiona

Montowana jest do obejmy biodrowej urządzenia. Pełni rolę stabilizatora obręczy miedniczej
,a także zabezpiecza osobę przed upadkiem.
Dzięki specjalnym klamrom umożliwia montaż
aparatów/tutorów kończyn dolnych.

Doskonale sprawdzają się u osób z ograniczoną
kontrolą górnej części ciała, zapewniając dodatkową stabilizację boczną. Możliwość zamówienia jednej lub dwóch podpórek.

Separator kończyn dolnych

Stabilizator kończyn dolnych

Zabezpiecza przed krzyżowaniem się nóg
w trakcie korzystania z funkcji dynamicznej
urządzenia.

Stabilizator kończyn dolnych zamienia Activall
w pełni funkcjonalną wersję statyczną pionizatora. Podparcie kolan posiada regulację umożliwiająca dopasowanie do wzrostu użytkownika.

Poduszka zawężająca obejmę piersiową

Poduszka zawężająca obejmę biodrową

Stanowi dodatkowe podparcie i stabilizację tułowia. Montowana do obejmy piersiowej pomaga
w lepszym dopasowaniu urządzenia do potrzeb
użytkownika.

Stanowi dodatkowe podparcie i stabilizację
okolicy bioder. Montowana do obejmy biodrowej pomaga w lepszym dopasowaniu urządzenia do potrzeb użytkownika.

Orteza na goleń i udo z regulacją zakresu ruchomości co 15 stopni AM-KD-AM/1R
(2 szt.)

Orteza kończyny dolnej z policentryczną regulacją zakresu ruchomości co 20 stopni AM-KD-AM/2R (2 szt.)

Orteza kończyny dolnej z policentrycznym zakresem ruchomości co 20 stopni
i dynamiczną stopą z włókna węglowego
AM-KDS-AM/2R (2 szt.)

Dynamiczny aparat na opadającą stopę korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej
AM-ASS-OS (2 szt.)

Mobilna orteza kończyny dolnej OKD-13
(2 szt.)

Orteza kończyny dolnej obejmująca obręcz
biodrową i staw kolanowy z regulowanym zakresem ruchomości w stawach OKD-14 (2 szt.)

Orteza unieruchamiająca kończynę dolną. AM-TUD-KD (2 szt.)

Dynamiczna orteza wspomagająca unoszenie
kończyny dolnej OKD-10 (2 szt.)
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ACTIVALL/ACTIVALL CROSS

akcesoria

Modułowa orteza unieruchamiająca kończynę
dolną AM-TUD-KD-03 (2 szt.)

Orteza unieruchamiająca kończynę dolną z dodatkową kapą kolana AMTUD-KD-02 (2 szt.)

Uniwersalny tutor kończyny dolnej OKD-01 (2
szt.)

Orteza na goleń i udo z policentryczną regulacją ruchomości co 20 stopni i kapą kolana AM-KD-AM/2R-02 (2 szt.)

Orteza unieruchamiająca kończynę dolną w wyproście OKD-03 (2 szt.)

Orteza unieruchamiająca kończynę dolną w kącie zgięcia 20 stopni OKD-03/20 (2 szt.)

Orteza unieruchamiająca kończynę dolną w kącie zgięcia 10 stopni OKD-03/10 (2 szt.)

Orteza na goleń i udo z policentryczną regulacją zakresu ruchomości co 20 stopni OKD-02
(2 szt.)

Części zamienne

Koła z blokadą kierunku jazdy
Blokada pozwala ustawić kierunek poruszania się pionizatora.

Koła z blokada cofania
Blokada zapobiega cofaniu się pionizatora np. na podjazdach.

Kolo Tango (100 mm)
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozostawia śladów, nie ulega korozji.

Zestaw kół Manner
Duże o średnicy 125mm łożyskowane koła fińskiej firmy Manner. Bardzo ciche i niezwykle wytrzymałe. Przednie koła z blokadą cofania i kierunku jazdy, tylne z blokadą kierunku jazdy i hamulcem.
UWAGA: Zestaw podnosi pionizator o 6 cm.
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