
 

DST هو عبارة عن ضّم درج قابل للتعديل إلى 
قضبان متوازية لتدّرب شامل على املشي

DST هو أداة إعادة تأهيل ذات سعر-فعالية عالية 
التي تسمح للمرضى بإدراك قابليتهم الكاملة في 

عملية إعادة التأهيل.

اآلن مرضى أكثر ميكنهم االستفادة من أل DST مع 
اإلضافات اجلديدة املثيرة!

منافع فريدة من نوعها: 
حّل كّل- في- واحد للتدرب على طريقة املشي والدرج  -

مبرمج لكل فرد مبفرده من أجل حاجة املريض  -
ميكن للمرضى التدّرب لوحدهم  -

يزيد من حافز املريض   -
يعّجل من عملية الشفاء  -

يوّفر من وقت أخصائي العالج وجهده  -
يبّي ويوثق تقّدم املريض في العالج  -

أساسّي ل:
مراكز إعادة التأهيل العاّمة  -

أقسام العالج الطبيعي  -
مراكز إعادة تأهيل القلب  -

مراكز إعادة التأهيل الرياضية  -
دار املسني ومؤسسات رعاية ممتدة  -

مراكز خلدمات رعاية املرضى  -

تضّم املّيزات:
تعديل ارتفاع الدرج عن طريق الضغط على زر جهاز التحكم اليدوي  -

شاشة عرض  رقمية ضخمة لتوثيق بيانات سهل وحتفيز املريض  -
ارتفاع الدرابزين وعرضه قابل للتعديل  -

سطح غير مزحلق ألماٍن أكثر  -
يسمح بعبور الكرسي املتحّرك  -

"وجد أخصائّيو العالج الطبيعي في سانت جون إلعادة الّتأهيل بأّنهم قد بدؤوا مبمارسة التدّرب على 
الدرج مبرحلة مبّكرة من عملّية إعادة الّتأهيل. تعديل ارتفاع الدرج قد قام بتسهيل عملية متييز معاجلة 

املريض من أجل التكّيف مع حاجاته. كما كان التعديل أيضاً موّفر للوقت. فقد ألغى حاجة أخذ 
املرضى إلى بيت الدرج. باإلضافة إلى ذلك, فقد  سمح ألخصائيي العالج بزيادة صعوبة الدرج تدريجياً 
وذلك عن طريق زيادة ارتفاع الدرجة الواحدة. ووجد أخصائيو العالج بأن أجهزة التحّكم اليدوّية سهلة 
االستخدام جداً, والدرابزين سهل التعديل. وأصبح املرضى اقل تخوفاً, ولم يكن لديهم اإلحباط واأللم 
الذي عادًة يالزم الدرج غير القابل للتعديل. بّلغ املرضى عن حّس لديهم أكبر في النجاح, األمان والثقة 

بالّنفس. استمتع أخصائّيو العالج الطبيعي باستخدام DST وهم يوّدون احلصول على واحد لقسم إعادة 
التأهيل".
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Therapy Times من قبل MVP جوائز
مدّرب الّدرج املتحّرك

)Dynamic Stair Trainer(
من بي أكثر املنتجات قيمة في الّصناعة العالجّية



88 cm.
35 in.

240 cm.
95 in.

بسيطة التشغيل

الضغط على زر يعّدل إرتفاع الدرجة الواحدة حسب خطوة املريض.
 مجال التعديل: من 0 إلى 16.5 سم ) 6.5 انش( 

DISTRIBUTOR

www.dpemed.com

MANUFACTURERPATENTED

69 cm.
27.1 in.

24 cm.
9.4 in.

3 cm.
1.2 in.

275 cm.
9 ft.

إضافات أل DST اجلديدة لعام 2009

CSR-1000 ) سلم صعود الدرج 
املتحول (

انحدار أكثر اعتداال –  أسهل لتفاوض 
بعض املرضى. مع نقرة رافعة ميكن 

لل CSR التحول إلى ثالثة درجات 
إضافية. وهكذا يصبح مجموع 

الدرج سبعة. مالئم للمرضى الذين 
يحتملون الدرج أكثر من ساللم 

R/L 1000-WAH )عرض درابزين قابل 
للتعديل – ميي/ يسار(

WAH-1000 واحدة متّكن أخصائيي 
العالج من تضييق املسافة بي 

الدرابزين حتى 12 سم )4.7 إنش(. 
استخدم WAH-1000 اثنتان لتمركز 

املرضى على الدرج و/أو لتكيف العالج 
لطب األطفال.

LHR-1000 ) درابزين طويلة( 
درابزين طويلة زيادة للمرضى الذين 

 DST يوّدون توسيع استخدام أل
كقضبان متوازية عادية. 

أل LHR هي 50 سم ) 1.6 قدم( أطول 
من الدرابزين العادية, و 275 سم 

)9 قدم( هو طول القضبان املتوازية 
أفقياً. 


