STAAN

Kijk eens hoe
groot ik ben!

Ventrale statafel

Blixembosch
De Blixembosch statafel ondersteunt bij het staan en is geschikt
voor kinderen met een goede rompbalans met een
lichaamslengte van 70 cm tot 155 cm. De statafel geeft een
rechtopstaande houding en ondersteuning tot aan het bekken.
Dit stimuleert de hoofd- en rompbalans, maakt een actieve
houding mogelijk en geeft bewegingsruimte aan de romp.
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STAAN

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

De Blixembosch is standaard
voorzien van:

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

• in diepte verstelbare bekkensteun
met zijpelotten incl. fixatieband
• set buigbare kniesteunen
• rugsteun met sleuf
• sacrumsteun
• houten werkblad
• voetenplank
• set voetbakken incl. fixatiebandjes
• set wigjes t.b.v. voetbakken
• 4 dubbelberemde zwenkwielen

Een rechtopstaande houding geeft een andere kijk op de wereld en maakt het mogelijk voor het kind om
op ooghoogte met andere kinderen te staan.
Blixembosch
De Blixembosch is een ventrale statafel en ondersteunt kinderen met een goede rompbalans bij het
staan. De statafel is ontwikkeld in samenwerking met het gelijknamige revalidatiecentrum in
Eindhoven. De Blixembosch is verkrijgbaar in 2 maten.
Rechtopstaande houding
De Blixembosch geeft een rechtopstaande houding en ondersteuning tot aan het bekken.
Dit stimuleert de hoofd- en rompbalans, maakt een actieve houding mogelijk en geeft
bewegingsruimte aan de romp. Door het verminderen of weglaten van steun is het mogelijk een
steeds actievere houding te creëren.

Opties:
• set romppelotten op rugsteun
• derotatieband
• werkbladpolstering

Ondersteuning
Postionering vindt plaats door gebruik van een in diepte verstelbare bekkensteun inclusief zijpelotten
en een enkele fixatieband, sacrumsteun, rugsteun, buigbare kniesteunen en een voetenplank met
voetbakken. De statafel is standaard uitgevoerd met wigjes ter correctie van de voetstand.
De sacrumsteun en rugsteun zijn wegklapbaar.
Lage instap
De statafel heeft een extra lage instap waardoor het maken van een transfer gemakkelijk en met
minimale ondersteuning mogelijk is.

TECHNISCHE GEGEVENS
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op het zadel steeds meer worden afgebouwd.
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