STAAN

Kijk eens hoe
groot ik ben!

Dorsale statafel

Rehatec Lasse
De Rehatec Lasse biedt ondersteuning en controle bij het
staan aan kinderen, jongeren en volwassenen met een
lichaamslengte van 75 cm tot 180 cm. Door de diversiteit aan
mogelijkheden is de Rehatec Lasse uitermate geschikt voor
kideren die veel ondersteuning nodig hebben. De statafel biedt
zowel een veilige liggende als een ondersteunende verticale
positie.
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STAAN

Rehatec Lasse
Staan is essentieel voor de ontwikkeling, het stimuleert de botopbouw, groei, stofwisseling en de
bloedsomloop, versterkt de spieren, bevordert de ademhaling en verbetert de spijsvertering.

De Rehatec Lasse is standaard
voorzien van:

Rechtop staan is een belangrijke ervaring en van groot belang voor sociale en lichamelijke ontwikkeling.

•
•
•
•
•

Een rechtopstaande houding geeft een andere kijk op de wereld en maakt het mogelijk om op
ooghoogte met anderen te staan.
Rehatec Lasse
De Rehatec Lasse biedt ondersteuning en controle bij het staan aan kinderen, jongeren en
volwassenen met een lichaamslengte van 75 cm tot 180 cm. Door de diversiteit aan mogelijkheden
is de Rehatec Lasse uitermate geschikt voor kinderen die veel ondersteuning nodig hebben.
De juiste werkhoogte, in horizontale positie, maakt met positioneren gemakkelijk.
De statafel is verkrijgbaar in 4 maten.
Kantelverstelling
De Rehatec Lasse kan kantelen van 0 tot 90 graden. Hierdoor kunnen kinderen vanuit een
ontspannen liggende positie langzaam en veilig naar een staande houding worden gebracht.
Het kantelen van de statafel is eenvoudig en traploos uit te voeren.
De kanteling wordt bij de maten 1, 2 en 3 ondersteund door een gasveer, dit zorgt voor een lichte en
traploze bediening. Bij de maat 4 wordt de kanteling ondersteund door een elektrische motor.
Flexibele beensteunen
Wanneer één of beide benen niet geheel kunnen worden gestrekt, kunnen de in hoek verstelbare
beensteunen de juiste ondersteuning bieden.

rug- en bekkensteun
fixatievest
gedeelde voet- en beensteunen
onderstel met 4 beremde wielen
kantelverstelling

Enkele opties zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

diverse type hoofdsteunen
armsteunen
bekkensteunen
romppelotten
kniesteunen
werkblad
diverse beensteunen
elektrische kantelverstelling
voor maat 3
• 125 mm wielen voor
onderrijdbaarheid tillif t
bij maat 3 en 4

TECHNISCHE GEGEVENS
Ernie 2
Maat 1
Maat 2
Maat 3G
Geschikt voor lichaamslengte
75 - 115 cm
100 - 135 cm
128 - 162 cm
De Zoefzoef
zowel binnenMaximale
belastingstimuleert kinderen
50 kg bij het leren
60 lopen,
kg
55 kg
Kantelverstelling
Gasveer
Gasveer
en buitenshuis.De walker is in hoek verstelbaar. Dit creëertGasveer
een
Schouderhoogte
70 - 90 cm
95 - 113 cm
120 - 142 cm
actieve houding en stimuleert
loopbeweging.
Om actief65te- 78
steuBekkenhoogte
30 - de
50 cm
40 - 68 cm
cm
Kniehoogte
20 - 40 cm zo ingesteld
20 - 45 cm
30 -hij
50 stopt
cm
nen op de voeten, kan de Zoefzoef
worden dat
Borstbreedte
14 - 24 cm
20 - 28 cm
max. 30 cm
zodra er te veel op het zadel
gesteund wordt.
Hierdoor kan20steunen
Bekkenbreedte
14 - 23 cm
20 - 26 cm
- 35 cm
op het zadel
steeds
afgebouwd.
Transferhoogte
vanaf
grond totmeer
ligbed worden
73 cm
84 cm
88 cm
Kleur bekleding
Oranje met grijs
Oranje met grijs
Grijs met zwart
Productinformatie onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen

Maat 3
124 - 158 cm
70 kg
Elektrisch
116 - 138 cm
55 - 76 cm
30 - 50 cm
max. 30 cm
20 - 35 cm
79 cm
Grijs met zwart

Maat 4
145 - 180 cm
70 kg
Elektrisch
140 - 160 cm
70 - 90 cm
50 - 70 cm
max. 30 cm
20 - 35 cm
85 cm
Grijs met zwart
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