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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Ολοκληρωμένη λύση για εκπαίδευση βάδισης & χρήσης σκαλιών.

• Εξατομικευμένος προγραμματισμός ώστε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του ασθενούς.

• Οι ασθενείς μπορούν να κάνουν άσκηση μόνοι τους.

• Ενισχύει το κίνητρο των ασθενών.

• Επιταχύνει την ανάρρωση.

• Εξοικονομεί χρόνο & προσπάθεια για το θεραπευτή.

• Τεκμηριώνει την πρόοδο του ασθενούς.

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ:
• Κέντρα γενικής αποκατάστασης.

• Κέντρα παιδιατρικής αποκατάστασης.

• Τμήματα φυσιοθεραπείας.

• Κέντρα καρδιακής αποκατάστασης.

• Κέντρα αθλητικής αποκατάστασης .

• Εγκαταστάσεις εξειδικευμένης νοσηλευτικής
και διευρυμένης φροντίδας.

• Εξωτερικά ιατρεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
• Προσαρμογή του ύψους των σκαλιών με το πάτημα ενός
 κουμπιού που ελέγχεται με χέρι (push button hand control).

• Μεγάλη ψηφιακή οθόνη που επιτρέπει την εύκολη τεκμηρίωση
της προόδου και δίνει κίνητρο στον ασθενή.

• Το ύψος και το μήκος του κιγκλιδώματος προσαρμόζονται εύκολα.

• Αντιολισθητική επιφάνεια για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.

• Προσβάσιμο σε άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα.

“Οι φυσιοθεραπευτές του Κέντρου Αποκατάστασης St John δ ιαπίστωσαν ότι
χρησιμοποιώντας την Δυναμική Σκάλα Αποκατάστασης (DST ίχαν την δυνατότητα να
αρχίζουν την εκπαίδευση στη χρήση σκαλιών νωρίτερα κατά τη διαδικασία του
προγράμματος αποκατάστασης. Η δυνατότητα προσαρμογής του ύψους των σκαλιών
διευκόλυνε την εξατομίκευση της θεραπείας του ασθενούς ώστε να ανταποκρίνεται στις
συγκεκριμένες ανάγκες του ενώ παράλληλα συνεπαγόταν και  εξοικονόμηση
πολύτιμου θεραπευτικού χρόνου . Δεν ήταν πλέον απαραίτητο να οδηγείται ο ασθενής
σε κλιμακοστάσιο. Επίσης, επέτρεψε στους θεραπευτές να αυξάνουν σταδιακά το
βαθμό δυσκολίας της άσκησης αυξάνοντας το ύψος του σκαλιού. Οι θεραπευτές
διαπίστωσαν ότι το χειριστήριο             ελέγχ ου χεριού (hand controls) ήταν πολύ απλό στη
χρήση και τα κιγκλιδώματα της σκάλας μπορούσαν να ρυθμιστούν πολύ εύκολα. Οι
ασθενείς ένιωθαν λιγότερο φόβο και λιγότερη απογοήτευση και πόνο, συναισθήματα
που συνδέονται συνήθως με τη χρήση σκαλιών που δεν προσφέρουν τη δυνατότητα
προσαρμογής. Οι ασθενείς ανέφεραν ακόμη ότι ένιωθαν ένα έντονο αίσθημα επιτυχίας,
ασφάλειας και αυτοπεποίθησης κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τους   . Οι
φυσιοθεραπευτές απόλαυσαν τη χρήση της Δυναμικής Σκάλας  Αποκατάστασης( DST )και
θα ήθελαν να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό αυτό στο τμήμα αποκατάστασής τους.”

Η “ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” DST ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ.

Η “ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” DST  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΡ ΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ “ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”DST ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ !

Δυναμίκη Σκάλα Αποκατάστασης

69 cm.
27.1 in.

24 cm.
9.4 in.

3 cm.
1.2 in.

275 cm.
9 ft.

88 cm.
35 in.

240 cm.
95 in.

Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος του σκαλιού στο βάδισμα του
ασθενούς σας.
Εύρος προσαρμογής: από 0 μέχρι 16,5 εκ. (6,5 ίντσες)

ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

www.dpemed.com

FABRICANTΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιο μικρή κλίση – μεγαλύτερη
ευκολία στη χρήση για ορισμένους
ασθενείς. Το CSR -100 μπορεί,
με την απλή εφαρμογή ενός μοχλού,
να μετατραπεί σε τρία πρόσθετα μικρά
σκαλιά. Έτσι έχετε μια σκάλα με επτά
συνολικά σκαλιά! Κατάλληλο για
ασθενείς που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα σκαλιά πάνω
από τη ράμπα. 

WAH-1000 R/L
Κιγκλίδωμα με Δυνατότητα
Προσαρμογής του
Πλάτους – δεξί/αριστερό):

CSR-100
Ράμπα Σκαλιών με
Δυνατότητα Μετατροπής:

Η χρήση ενός WAH-1000 επιτρέπει στο
θεραπευτή να μειώση εύκολα την
απόσταση μεταξύ των κιγκλιδωμάτων
μέχρι και 12 εκ. (4.7 ίντσες). 
Χρησιμοποιήστε δύο WAH-1000 για
να τοποθετήσετε τον ασθενή στο
κέντρο των σκαλιών ή/και για
παιδιατρικούς ασθενείς. 

Κιγκλιδώματα με μεγάλο μήκος
για φυσιοθεραπευτές που επιθυμούν
να επεκτείνουν τη χρήση της  Δυναμικής
Σκάλας Αποκατάστασης DST
ως δύο παράλληλες μπάρες.

Το LHR είναι κατά 50 εκ. (1.5 πόδια)
 μακρύτερο από τα κανονικά κιγκλιδώματα,
 προσφέροντας σας έτσι τη δυνατότητα να
 δημιουργήσετε οριζόντιες παράλληλες
 μπάρες μήκους 275 εκ. (9 πόδια). 

LHR-1000 
Κιγκλίδωμα με Δυνατότητα
Προσαρμογής του
Πλάτους – δεξί/αριστερό):

ΝΕΑΑΞΕΣΟΥΑΡ DST 2009
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Η “ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” DST  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
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ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ
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