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Bipedestadors

Monkey
TERÀPIA I DIVERSIÓ

Específicament dissenyat per a seduir als més petits i a les seves families, el Monkey de Jenx és una diversió ideal i una suau
introducció a la bipedestació. El Monkey de Jenx ofereix una bipedestació en posició prono, que a més es pot ajustar amb un
interval continuat de 20ºentre la posició vertical i horitzontal. El seu disseny permet l’ajustament en angle de forma senzilla i suau.
Inclús mentre s’està usant. Les prestacions el converteixen en l’eina ideal per a generar gradualment la tolerància a la bipedestació
amb part d’una teràpia programada.
Les seves característiques, el bon suport pèlvic i la flexibilitat en el posicionament de les cames, fan de Monkey de Jenx una gran
opció per a casi tots els nens.
Una gran ajuda terapèutica:
-Millora la pressió i circulació sanguinia.
-Facilita la digestió, el trànsit intestinal i el buidat de la bufeta.
-Estimula el desenvolupament dels ossos i la musculatura.
-Ajuda a la exploració i participació en llibertat.
-Millora la respiració i la parla.
-Allibera la pressió provocada per la sedestació.
-Soporta la pelvis, cuixes i peus, per participar a l’activitat quotidiana:
-Proporciona independència i millora les habilitats socials.

http://www.rehagirona.com/ca/product-brand/jenx-ca/
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Caract. i Espec.
Cinxes per a la de-rotació toràcica y pèlvica , amb controls laterals
Taula integrada amb ajustament d'angle
Cinxes de cadera simètriques
Falca abducció extraible
Sandàlies regulables
Ajustament toràcic i pèlvic independent
Ajustament d'angle suau i simple

Mesures

QUADRE DE MESURES (longitud en cm y pes en kg)

* Mesura clau: Alçada de reposapeus a pit
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)

NR-50
ANGLE D’INCLINACIÓ 20º – 90º
EDAT DEL NEN ( APROXIMADA) 9 MESES – 4 AÑOS
BASE 57,5 – 88
* ALÇADA DE  REPOSAPEUS A PIT 51 – 75
AMPLE DE PIT 15 – 23, 5
AMPLE DE CADERA 15 – 23,5
CARGA MÀXIMA 25 KG
PROFUNDIDAT DE TAULA 36
AMPLADA DE TAULA 53

Models i talles
JX-NR50             Monkey - Talla única

Accessoris

Arc de jocs Monkey Barra per agafar-se Monkey Alces per a sandàlies Monkey


