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ORTOTYKA dziecięca

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem
HKAFO i pionizatora ERH 90
polskiego producenta ERHEM Sp.J.

ORTEZA BIODROWO/KOLANOWO/SKOKOWO/STOPOWA

HKAFO

KOD REFUNDACJI

PIONIZATOR STATYCZNY

ERH 90 STANDARD

H. 031

Aparat dzięki swojej budowie umożliwia stabilizację
kończyn dolnych, miednicy oraz tułowia podczas
pionizacji.
W zależności od rodzaju schorzenia oraz zaleceń
lekarskich, aparat wyposażony jest w ruchome szyny
biodrowe, kolanowe i skokowe z możliwością
zablokowania i stopniowego ich odblokowywania w
miarę postępu rehabilitacji. Ażurowa, szynowoopaskowa konstrukcja aparatu zapewnia niską wagę
produktu, co zwiększa komfort użytkowania.

KOD REFUNDACJI

P. 125

Pionizator przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze
schorzeniami neurologicznymi, nie uzyskujących
samodzielnie pozycji stojącej, a wymagających pionizacji.
Pionizator ERH 90 umożliwa mobilność w pionie. Korzystnie
wpływa na drenaż dróg moczowych oraz układ krążenia,
ułatwiając procesy trawienia. Pomoże także zmniejszyć
przykurcze oraz zapobiegać odleżynom.

PASY I KAMIZELKI zabezpieczające
PAS CZTEROPUNKTOWY- SZELKOWY

KAMIZELKA ZABEZPIECZAJĄCA

PAS DWUPUNKTOWY BIODROWY

PAS ODWODZĄCO - STABILIZUJĄCY

Pasy i kamizelki firmy MyWam są akcesoriami pomocniczymi
wykorzystywanymi do poprawy i stabilizacji sylwetki pacjenta w
pozycji siedzącej i stojącej oraz zwiększenia jego bezpieczeństwa
czynnego i biernego. Najczęściej stosowane przy wózkach inwalidzkich,
fotelikach terapeutycznych, schodołazach, pionizatorach itp.
Pasy i kamizelki wykonane są z wysokiej jakości materiałów
zapewniających odpowiednią cyrkulację powietrza . Wytrzymałe taśmy
kaletnicze i przyjazne dla ciała tkaniny tapicerskie zapewniają wysoką
trwałość i komfort użytkowania. Wszystkie elementy zapięć, regulacji i
połączeń pochodzą wyłącznie od sprawdzonych producentów.

WAŻNE! Aby prawidłowo dobrać rozmiar pasa
zabezpieczającego należy podać wzrost, wagę,
wiek oraz indywidualne uwarunkowania fizyczne
użytkownika.

OSŁONY NA SZPRYCHY do wózków inwalidzkich
Wykonujemy piękne, zindywidualizowane osłony na koła wózków inwalidzkich. Chętnie posłuchamy
Twoich sugestii aby stworzyć idealną grafikę dopasowaną do Twojego dziecka - jego charakteru,
zainteresowań, ulubionych zwierzaków czy postaci... bo nic tak nie cieszy, jak uśmiech dziecka.

i wiele innych...

MyWam - KILKA SŁÓW O NAS
Nasza historia rozpoczęła się na południu Polski, w Chorzowie w
roku 2009. Spółkę MyWam założyli trzej wspólnicy. Podobnie
jak Trzej Muszkieterowie chcieli pomagać innym ludziom.
Wtedy powstała nazwa i misja naszej firmy: MyWam, która w
dosłownym tłumaczeniu oznacza „Chcemy Wam Pomóc".

+48 737 557 534

spotykają się z dużym zainteresowaniem.
Nasze bliskie relacje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych oraz
wykształcenie fizjoterapeutyczne naszych pracowników są
fundamentami naszej działalności. Także dzięki Tobie
tworzymy polskie produkty o wysokiej funkcjonalności oraz
pięknym wyglądzie!

KONTAKT

NASI PRZEDSTAWICIELE:

HURT:

Od 2014 r. jesteśmy producentem dziecięcych wózków
inwalidzkich, a na dzień dzisiejszy z naszych wózków korzystają
dzieci w 25 różnych krajach na świecie. Regularnie
prezentujemy nasze produkty na najważniejszych targach
branżowych m.in. w Dusseldoifie, Lipsku i Dubaju, gdzie

hurt@mywam.pl
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