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Eğlenceye

katıl!

kullanıcıların sevdiği, hareket için tasarlandı.

www.robotikrehabilitasyon.com

Yeni nesil NF-WALKER 2,
çocuğun dik duruş pozisyonunda
bağımsız hareket edebilme
potansiyelini geliştirmeye
mükemmel bir fırsat verir.
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KALK, DUR
VE YÜRÜ
Çocuklar genellikle 9-12 aylarında ayağa
kalkarlar.
Hareketli olan dik duruş pozisyonu, çocuğun ﬁziksel ve psikolojik gelişimine büyük
ölçüde katkı sağlar.
Engelli çocukların bağımsız hareket etmek
için imkânları sınırlıdır ve dik duruş pozis
yonuna geçmeleri zordur.
Ayakta durmak ve dolaşabilmek için farklı
düzeylerde desteğe ihtiyaç duyarlar.
NF-Walker 2:

Her iki elin bağımsız olarak hareket
etmesine olanak sağlayarak günlük
yaşam katılmaya olanak sağlar.
Düzgün ağırlık aktarma ve resiprokal
adım alma patern sağlayarak , ayakta
durma ve yürüyüş sırasında doğru
pozisyonlanmayı mümkün kılar
Şiddetli engeli olan bireylere özel
ayarlamalar sayesinde hareket
mümkün kılınır.
Eğitim, destek ve takip, hizmetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

www.robotikrehabilitasyon.com
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SOSYAL ETKİLEŞİM,
başkalarıyla göz seviyesinde katılım ve iletişim sağlar
CİLT BÜTÜNLÜĞÜ BOZUKLUKLARI,
basıncın azaltılması kan akışının arttırılması
ile önlenir

SOLUNUM VE DOLAŞIM,
dik pozisyon ve aktivite sırasında
olumlu yönde etkilenir

AKTİF
AYAKTA
DURMANIN
YARARLARI

AKTİF AYAKTA DURMA,
düşük yoğunluklu ﬁziksel
aktivitedir

GASTROİNTESTİNAL
FONKSİYON,
aktif duruş
pozisyonunda uyarılır

KAS ve EKLEMLERİN
GERİLMESİ,
kasılmaları ve deformiteleri
önler, aynı zamanda kas
tonusunu azaltır

ZİHİNSEL FONKSİYON,
aktif duruş pozisyonunda olumlu
etkilenir

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU,
iyi beslenme, ağırlık aktarma ve kasların
kullanımı yoluyla geliştirilir
www.robotikrehabilitasyon.com
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Yeni olan ne?
Takma-çıkartma işlemlerinde iyileştirmeler
• breys ve taban arasında yeni bağlantı
noktası
• yeni oturak çözümü

Pelvisin daha kolay bir şekilde simetrik
olarak pozisyonlanması
• Kalça ekleminde germe etkisi
yaratır
• Üst gövdenin dik pozisyonunu
uyarır
• Kalça fleksiyonunun serbest
kalmasını sağlar

İyileştirilmiş konfor
esnek barlar ile sağlanan
konfor
• diz
• göğüs
• kalça

kullanıcının postürünün düzeltilmesi
• Ayarlanabilir breys sistemi ile
arttırılmış ayarlama aralığı
• Daha stabil breys

Dış ortamada kullanımı onaylandı
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NF-Walker 2‘nin önemli geliştirilmiş
fonksiyonları var
Daha kolay ekstra ekipman eklenmesi için
Esnek bağlantı noktaları

Yeni dinamik diz germe sistemi
ile gelişmiş yürüme sistemi ve
ayakta durma
• diz ekstansiyonunu uyarmak için
ayarlandı
• veya diz fleksiyonunu uyarmak
için ayarlandı

Geliştirlmiş abdüksiyon eklemi ile
en uygun pozisyonlama
• 0-12 derece arası abdüksiyonda
stoplama veya
• 0-12 derece arasında
abdüksiyonda serbestlik

Daha fazla yönde kontrol
Ön tekerleklerin kilitlenmesi ile birlikte

Yeni Breys Rotasyon Sistemi ile ayak
pozisyonunu kolayca ayarlanabilir
• Sabit bir şekilde pozisyonlayarak
• veya 10 derece içerisinde serbest dönüş vererek

www.robotikrehabilitasyon.com
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SUNULAN AKSESUARLAR
 Dinamik diz konrol sistemi
 Breys rotasyon sistemi
 Diz aşırı gerilme kontrolü
 Abdüksiyon eklemi
 Kaldırma kemerleri
 Standart baş desteği veya
diğer özel baş desteği
 Boyun desteği
 Göğüs padleri
 Klavuz barı
 Oturak
 Masa
 Eskort kolu
 Yan barlar
 Destek tutamağı
 Direksiyon
 Mikro-kit
 Yüksekliği ayarlanabilen
barlar

BOYUT ARALIĞI
XS

70 – 110 cm*

30 kg

S

100 – 140 cm**

40 kg

* 70-80 cm'lik ekstra ekipman olarak temin edilebilen mikro-kit
** Kullanıcı işlevine ve ihtiyaçlarına göre bireysel olarak değerlendirilir
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satış sonrası takip
Yüksek vasıflı yardım profesyonellerimiz bireysel
koçluk yaparak; Bilgi paylaşımı yapar, kullanıcıları,
bakıcıları ve terapistleri bilgilendirir, ve motive eder.
Özel uyumlu yardım araçlarının doğru şekilde
ayarlandığından ve sonuçlarını optimize eden her
bir kullanıcıyı takip ettiğinden emin olurlar.
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SARA ile tanışın!
Doğumsal glikozilasyon bozuklukları (CFG) ile doğan
dört yaşında bir kız. Oturamıyor, ayakta duramıyor ve
bağımsız yürüyemiyor. Sara ilk NF-Walker'ıyla
başladığında, terapisti yürüme paternini yönlendirmek
için bastonları kullanmıştır.
Bir süre sonra ilk adımlarını attı ve şimdi de NF Walker
içinde dolaşırken her zaman sevinç çığlığı atıyor.

Şimdi bir süre yeni NF-Walker 2'yi
denemiş ve çok şık görünmesinin
yanı sıra en tatmin edici özellik
olan, pelvis için çok daha iyi
destek sağlayan kalça kemerinden
oldukça memnun kalmıştır. Kemer
daha yukarıya yerleştirildiği için
kalça fleksiyonu tamamen serbest
kalmıştır ve göğüs desteğini
kullanmadan da iyi destek
sağlamıltır

FİZYOTERAPİSTİ
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MARTINE
ile tanışın!
Ehlers-Danlos Sendromu (EDS) ve tanımlanmamış
ensefalopati tanısı konan beş yaşındaki bir kızdır.
Bağımsız yürüyemiyor, ancak çevresini keşfetmek için
gerçekten çok meraklı ve emekleme konusunda
oldukça aktif. İki buçuk yaşında NF-Walker'ı ve son dört
ay boyunca yeni sürümü olan NF-Walker 2'yi kullandı.
Hem anne-babası hem de anaokulu öğretmenleri,
NF-Walker 2'nin mükemmel kararlılık ve dayanıklılığa
sahip olduğunu gördüler. Cihazın vücuda doğrudan
temas eden kısımlarında yer alan yeni dolgular,
Martine'in kullanıcı olarak konforunu gerçekten arttırdı.
Yeni oturma çözümü, Martine'i uzanmak yerine oturma
pozisyonundan cihaza taşımayı da mümkün kılıyor. Bu,
cihaza girme sürecinde daha aktif bir rol alabileceği
anlamına geliyor.

Martine'i yeni NF-Walker 2'ye
taşımanın daha basit ve daha
hızlı olduğunu fark ettim ve aynı
zamanda sürece katılmada
daha aktif hale geldi

ANAOKULU ÖĞRETMENİ
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DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN

+90 312 222 75 13
info@robotikrehabilitasyon.com
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