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De Maatwerk Sta-Orthese is de kleine, speelse uitvoering van de groep ‘ventrale sta-ortheses.
Vooral door zijn functionaliteit en zijn enorme aanpassingsmogelijkheden is deze sta-orthese al jaren
een bekende binnen de kinderrevalidatie. Door zijn kantelmogelijkheid van 60 tot 90 graden kan een kind
geleidelijk gevertikaliseerd worden.
De kantelverstelling is met name bedoeld om strekking van de romp te stimuleren.
De Sta-Orthese is geschikt voor kinderen met een lichaamslengte van circa 65 tot 105 cm.
Ondersteuning
Fixatie vindt plaats door gebruik van een borststeun met fixatieband, een unieke in diepte te verstellen
bekkensteun, buigbare beensteunen en voetbakken.
Sta-Orthese DELUX
Naast de standaard Sta-Orthese, is er ook een vernieuwde variant beschikbaar:
de Sta-Orthese DELUX.
Deze statafel heeft als extra gebruikersgemak een flexibele borststeun en Flexibele bekkensteun.
Deze steunen zijn volledig buigbaar en hierdoor kan voor elk kind een ideale pasvorm gerealiseerd worden.
Het zijn omvattende steunen voor romp en bekken waardoor zijpelotten niet meer nodig zijn.
Derotatieband
Voor de fixatie van de bekken wordt bij de Sta-Orthese standaard een derotatieband gebruikt.
Hierdoor wordt rotatie in het bekken tegengegaan.
Bij de Sta-Orthese DELUX is de derotatieband een optie.
Sacrumsteun
Bij de Sta-Orthese DELUX wordt voor de fixatie van het bekken standaard een sacrumsteun gebruikt.
De basisuitvoering van de standaard Sta-Orthese kan met deze optie worden uitgebreid.
Werkblad
Tijdens het staan in de sta-orthese, nodigt het werkblad het kind uit tot activiteit. Het werkblad is voorzien van
een speelkom en een afdekplaat. Deze plaat dient tevens als speelplaat en is aan de ene zijde voorzien van
klittenvilt en aan de andere zijde voorzien van een magnetisch whitebord.

De Sta-Orthese is standaard voorzien van:

De Sta-Orthese DELUX is standaard voorzien van:

• Borststeun met fixatieband

• Buigbare borststeun met fixatieband

• Bekkensteun met derotatieband, in diepte instelbaar

• Buigbare bekkensteun met fixatieband, in diepte instelbaar

• Buigbare beensteunen maat 1

• Sacrumsteun

• Voetbakken maat 1, inclusief fixatiebandjes

• Buigbare beensteunen maat 1

• Set wigjes ter correctie van de voetstand

• Voetbakken maat 1, inclusief fixatiebandjes

• Werkblad met kom en speelplaat

• Set wigjes ter correctie van de voetstand
• Werkblad met kom en speelplaat

Geschikt voor lichaamslengte:
Sta-hoek vertelling:
Hoogte in verticale positie:
Breedte frame:
Lengte frame:
Maximale belasting:
Frame:
Kleur frame:
Bekleding:

65 - 105 cm
60˚ - 90˚
90 cm
50 cm
78 cm
40 kg
gecoat metaal met verchroomde delen
geel
grijs skai of zwart skai
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