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Pionizator statyczny LIFTER™ jest nowoczesnym urządzeniem rehabilitacyjnym. Pozwala pacjentowi na samodzielne spionizowanie się w urządzeniu. Możliwe jest to dzięki bardzo mocnemu siłownikowi elektrycznemu zintegrowanemu z siedziskiem, który może podnieść pacjentów o
wadze do 120 kg.
Dla pacjentów z niedowładem kończyn górnych istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia pionizatora LIFTER™ w stabilizator górnej części
tułowia, który doskonale unieruchamia klatkę piersiową.
Siedzisko LIFTERa™ dodatkowo spełnia funkcję peloty biodrowej, która
utrzymuje pacjenta we właściwej pozycji i daje mu duże poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:

••

Choroby zwyrodnieniowe i autodestrukcyjne stawów,

••

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

••

Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane –
SM, stwardnienie zanikowe boczne SLA i inne),

••

Przepuklinę oponowo-rdzeniową,

••

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,

••

Choroby mięśni (dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniow),

••

Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,

••

Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,

••

Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych
lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami | Podest ze stabilizatorami stóp | Jednostka sterująca z akumulatorem | Siłownik elektryczny |
Regulowany stabilizator kolan z pelotami | Pochwyt rąk | Stolik | Pilot
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LIFTER™

pionizator

SZCZEGÓLNE ZALETY
Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Samodzielność
Istnieje możliwość samodzielnej pionizacji lub przemieszczania się w urządzeniu.

Wspomaganie elektryczne
Sprężyna gazowa pomaga we właściwym ustawieniu kąta
pochylenia urządzenia.

Cicha praca
Zastosowanie w wyrobie sprężyny siłownika elektrycznego
zapewnia cichą pracę urządzenia.

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

Nowoczesny system wspomagania
pionizacji za pomocą ruchomego
ramienia, siłownika i pilota pomaga
przyjąć pozycję pionową

Ergonomicznie wyprofilowane i regulowane peloty kolanowe doskonale
stabilizują kończyny dolne

Wykonany z ekologicznego drewna
stolik pełni funkcję peloty biodrowej oraz tworzy spore miejsce
do pracy

ETAPY PIONIZACJI
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LIFTER™

Symbol

tabele rozmiarowe

Jednostka

Rozmiar 1

W

orientacyjny wzrost użytkownika*

Pomiar

[cm]

120 – 200

C

wysokość stolika (od podestu)

[cm]

97 – 124

H

wysokość pelot kolanowych

[cm]

24 – 60

G

rozstaw pelot kolanowych

[cm]

21 – 41

I

wysokość siedziska (od podłoża)

[cm]

min. 36

L

głębokość siedziska

[cm]

50 – 60

max. waga użytkownika

[kg]

120

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
* Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu

Rozmiar 1

Szerokość

[cm]

66

Długość

[cm]

105

Wysokość

[cm]

110

Waga

[kg]

43

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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LIFTER™

akcesoria

Bezpieczeństwo

LTR_002 Pas do przenoszenia chorych
AM-P AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi
codzienną pielęgnację chorego.

LTR_003 Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed uderzeniem się o stolik. Wskazana u osób
z zaburzeniem koordynacji ruchowej
kończyn.

LTR_015/016/020 Koło Tango (Z)
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozostawia śladów, nie ulega korozji.

LTR_023 Koło Tango z blokadą kierunku jazdy (75mm)
Bezszelestne, bezobsługowe koło Tango
nie pozostawia śladów, nie ulega korozji.
Blokada pozwala ustawić kierunek poruszania się pionizatora.

Stabilizacja

LTR_146 Obejma piersiowa
Stabilizuje klatkę piersiową. Dzięki
możliwości regulacji w łatwy sposób
można
odpowiednio
dopasować
wysokość obejmy.

Komfort

LTR_424 Uchwyt rąk (1 szt.)
Mocowany na stoliku stanowi dodatkowe wsparcie i pomoc w trakcie pionizacji. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
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