
PARAPION™
pionizator statyczny



Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.
Wersja 9/04/2018

Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
 

 
produkcja@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

PARAPION™
pionizator

Doskonale wiemy jak ważne dla pacjenta jest przyjęcie pozycji wypro-
stnej, dlatego stworzyliśmy wyrób o nazwie PARAPION™, który idealnie 
nadaje się do tego celu. Pionizator statyczny PARAPION™ umożliwia 
pełną i bezpieczną pionizacje pacjenta.

Stabilna konstrukcja, ergonomiczne peloty kolanowe, szerokie i da-
jące poczucie stabilizacji pasy piersiowy i biodrowy to elementy, które  
zapewnią komfort i bezpieczeństwo podczas terapii.

Będąc w urządzeniu pacjent może zostać poddany zabiegom rehabili-
tacyjnym, a także wykonywać proste czynności domowe lub zawodowe.

Cztery ciche koła skrętne umożliwiają swobodne przewożenie pacjenta 
w pozycji stojącej.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Podest z zapiętkami | Stabilizator kolan | Obejma biodrowa | Obejma piersiowa | Stolik  
z wyjmowanym talerzykiem (rozm. 1)

SZCZEGÓLNIE ZALECANY W NASTĘPUJĄCYCH 
PRZYPADKACH:

 • Choroby zwyrodnieniowe i autodestrukcyjne stawów.
 • Chorobowe lub naczyniowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgo-

wego z niedowładami kończyn dolnych, niedowła-dami cztero-
kończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji 
ruchów.

 • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, 
stwardnienie zanikowe boczne).

 • Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
 • Choroby mięśni – dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe.
 • 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 krę-gowego z nie-
dowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokoń-
czynowymi, (jako etap procesu re-habilitacyjnego lub stałe zaopa-
trzenie ortopedyczne).

 • Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.

SZCZEGÓLNE ZALETY:

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkty udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapew-
niamy również serwis pogwarancyjny.

KOLORYSTYKA:

Rozmiar 1 Rozmiar 2

Rozmiar 3
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PARAPION™
tabele pomiarowe

Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

A Szerokość obejmy biodrowej [cm] 23 31 38

C Wysokość obejmy biodrowej [cm] 61-90 80-104 92-122

Obwód obejmy biodrowej [cm] 56-76 80-102 95-124

A1 Szerokość obejmy piersiowej [cm] 23 31 38

C1 Wysokość obejmy piersiowej [cm] 73-111 92-126 107-163

G Rozstaw pelot kolanowych [cm] 12-22 16-24 20-31

H Wysokość pelot kolanowych [cm] 18-45 24-49 31-71

I Długość stopki [cm] 20 27 31-71

Max. waga użytkownika [cm] 30 55 95

Orientacyjny wzrost użytkownika [kg] 90-140 110-170 140-200

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Szerokość [cm] 56 56 67

Długość [cm] 75 87 93

Wysokość [cm] 73 92 107

Waga [kg] 17 21,5 27,5

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.
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Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed uderze-
niem się o stolik. Wskazana u osób  
z zaburzeniem koordynacji ruchowej 
kończyn.

Stolik do terapii manualnej
Pozwala na ćwiczenia czynne wspoma-
gane kończyn górnych ze szczególnym 
uwzględnie niem funkcji dłoni.

Bezpieczeństwo

Komfort

Stabilizacja

Podpórki pod pachy niskie 
Stosowane są dla lepszej stabilizacji 
pacjentów pionizowanych, ze słabą 
kontrolą tułowia. 

Podpórki pod pachy wysokie 
Stanowią dodatkową stabilizację tułowia 
dzięki długim podporą. Sprawdzają się 
u osób ze słabą kontrolą górnej części 
ciała. 

Niezależnie regulowane stabilizatory 
kolan
Ergonomicznie wyprofilowane i regulo-
wane peloty kolanowe doskonale stabi-
lizują kończyny dolne.

Podpórki pod przedramiona 
Doskonale sprawdzają się u osób  
z ograniczoną kontrolą górnej części 
ciała, zapewniając dodatkową stabili-
zację boczną.

Dłuższy pas biodrowy lub piersiowy
Zapewnia odpowiedni poziom stabi-
lizacji i bezpieczeństwa pacjentom 
u których standardowe pasy są zbyt 
krótkie. 

Sztywna obejma piersiowa
Ergonomicznie zaprojektowana obejma 
z szerokimi poduszkami zapewnia do-
skonałą stabilizację pacjenta.

Sztywna obejma biodrowa
Ergonomicznie zaprojektowana obejma 
z szerokimi poduszkami zapewnia do-
skonałą stabilizację pacjenta.

Stolik
Wykonany z drewna. Umożliwia zabawę 
i wspomaga terapię. Idealny do pracy  
i spożywania posiłków.

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

PARAPION™
akcesoria

Koło Tango o średnicy 75/100/125 
mm
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozo-
stawia śladów, nie ulega korozji.


