
Prêmio MVP do Therapy:  

Dynamic Stair Trainer 

Entre os Produtos Mais Valiosos na Indústria de Terapia! 
 
 

   “Os terapeutas físicos do hospital de reabilitação St. Jonh´s iniciam a prática de treinamento 

em degraus em estágio muito cedo no processo de reabilitação. 

A altura ajustável dos degraus tornam fácil individualizar o tratamento dos pacientes 

para atender às suas necessidades específicas. Os ajustes também economizam tempo. 

Ele elimina a necessidade de levar os pacientes à uma escadaria. Mais ainda, isto 

permite aos terapeutas gradualmente aumentar a dificuldade Dos degraus ao aumentar a altura deles. 

Os terapeutas descobriram que os controles manuais são muito fáceis de usar e os corrimões fáceis 

de ajustar. Os pacientes têm menos receios e menos frustrações e dores, normalmente associadas 

com degraus não-ajustáveis. Os pacientes relatam um maior senso de sucesso, segurança e auto-

confiança. Os terapeutas físicos que experimentaram o Dst gostariam de ter um no departamento de 

reabilitação." 

Elizabeth Pretorious, PT, MPT, NCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

O DST É UMA SINGULAR COMBINAÇÃO DE DEGRAUS 

AJUSTÁVEIS E BARRAS PARALELAS PARA T REINAMENTO 

COMPREENSIVO DO ANDAR. 

 

O DST É UMA AVANÇADA FERRAMENTA CUSTO-EFETIVA 

QUE PERMITE AOS PACIENTES ATINGIR T ODO O SEU 

POTENCIAL DE REABILITAÇÃO. 

 

AGORA MAIS PACIENTES PODEM SE BENEFICIAR DO DST 

COM SEUS NOVOS E EXCITANTES ACESSÓRIOS! 

BENEFÍCIOS SINGULARES: 

 Solução compreensiva para treinamento do andar e 

subir escadas. 

 Programado individualmente para as necessidades do 

paciente. 

 Os pacientes podem se exercitar sozinhos. 

 Aumenta a motivação do paciente. 

 Acelera a recuperação. 

 Economiza o tempo e os esforços do terapeuta. 

 Documenta o progresso do paciente. 

ESSENCIAL PARA: 

 Centros de reabilitação geral. 

 Centros pediátricos de reabilitação. 

 Departamentos de terapia física. 

 Centros de reabilitação cardíaca. 

 Centros de reabilitação esportiva. 

 Enfermagem profissional e facilidades extensas de 

cuidados. 

 Ambulatórios. 

AS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: 

 Ajuste de altura da escada com controle manual de 

botão. 

 Grande tela digital para melhor documentação e 

motivação do paciente. 

 A altura e a largura do corrimão são fáceis de ajustar. 

 Superfície anti-derrapagem para maior segurança. 

 Acessível à cadeira de rodas. 



 

 

 

     ACESSÓRIOS 

  
 

 

     RSR - RAMPA CONVERSÍVEL DA ESCADA 

 

Um aclive mais moderado – mais fácil para os pacientes vencerem. Com o movimento de uma alavanca, o CSR 

pode ser convertido com três pequenos degraus adicionais. Isto proporciona uma subida total de sete degraus! 

Ele acomoda pacientes que toleram um degrau em uma rampa. 

 

 

     LHR - CORRIMÕES LONGOS 

 

Corrimões com comprimento extra para terapeutas físicos que desejam expandir o uso do DST como barras 

paralelas regulares. O LHR tem 50 cm (1,6 pés) mais do que os corrimões regulares, proporcionando 275 cm (9 

pés) de barras paralelas horizontais. 

 

 

     WAH - CORRIMÃO DE LARGURA AJUSTÁVEL DIREITA/ESQUERDA 

 

Um único acessório WAH-1000 permite ao terapeuta estreitar com facilidade a distância entre os corrimões em 

até 12 cm (4,7 pol). Utilize dois WAH-1000 para centralizar os pacientes nos degraus ou acomodar crianças. 

 

 

     CSRC - Convertible Stair Ramp Curb 

 

O Curb Convertible Stair Ramp Melhora a transição do chão ao rampa de pacientes. Ele inclui todos os benefícios 

da RSR e muito mais! 

  
   Distribuidor:       Patenteado:      Fabricante: 

 

     SIMPLES DE OPERAR 

 

Com pressão em um botão a altura do degrau é ajustada no ritmo de seu paciente. 

Alcance dos ajustes: de 0 a 16,5 cm (6,5 pol). 


