Orteza Fixform
Działanie ortezy FIXFORM polega na stymulacji czucia głębokiego (propriocepcji) poprzez odpowiednie upięcie
kombinezonu FIXFORM i uzyskanie dzięki temu prawidłowego naprężenia i napięcia stawów i mięśni.
Przy regularnym stosowaniu ortezy FIXFORM obserwuje się radykalną poprawę sprawności motorycznej i lokomocyjnej u
dzieci z zaburzeniami ruchowymi o podłożu neurologicznym i neurogenetycznym (mózgowe porażenie dziecięce, dystrofie
mięśniowe, choroby demielinizacyjne, autyzm, dyspraksja, zaburzenia napięcia mięśniowego, przepuklina oponowordzeniowa, itp.) oraz zespoły genetyczne (np. zespół Downa, zespół łamliwego chromosomu X).
W przypadku najmłodszych pacjentów orteza FIXFORM rewolucjonizuje pracę fizjoterapeutów i terapeutów SI w terapii
zaburzeń ruchowych i motorycznych. Ułatwia ona pacjentowi kontrolę nad nieprawidłową praksją i sprawnością
czynnościową kończyn i całego ciała, co efektywnie wpływa na proces usprawniania zaburzonych funkcji, ich sprawność
funkcjonalną i samodzielność.

Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu FIXFORM
· zewnętrzna stabilizacja tułowia,
· normalizacja tonu mięśniowego,
· rozwój umiejętności ruchowych
umożliwiających funkcjonalną niezależność,
· nauka i poprawa techniki chodu,
· zmniejszenie ryzyka podwichnięć w
stawach biodrowych,
· korekcja postawy ciała,
· wspomaganie słabych partii mięśni,
· stymulacja sensomotoryczna,
· redukcja odruchów nieprawidłowych,
· dynamiczna korekcja nerwowomięśniowa,

· pozytywny wpływ na układ
westybularny (równoważny,
proprioceptywny),
· zwiększenie siły i
wytrzymałości mięśniowej,
· obciążenia ciała siłami
podobnymi do grawitacji,
· zwiększenie uwapnienia
kości,
· poprawa koordynacji
ruchowej,
· poprawa czucia głębokiego,

· poprawa płynności
mówienia,
· poprawa czytelności
artykulacyjnej,
· zmniejszenie
niekontrolowanych ruchów w
atetozach i ataksjach,
· wpływ na rozwój ruchów
globalnych jak i precyzyjnych,
· stymulacja pracy centralnego
układu nerwowego.

PAKIET ZAJĘĆ W ORTEZIE FIXFORM
I PAKIET „8”
8 zajęć po 60 minut – 640 zł

II PAKIET „16”
16 zajęć po 60 minut – 1 200 zł

III PAKIET „24”
24 zajęcia po 60 minut – 1 680 zł

DLA PODOPIECZNYCH EJBISI ZAJĘCIA FIXFORM BEZPŁATNIE.
Godziny rozpoczęcia zajęć:
14:30, 16:00, 17:30

Terminy do wyboru:
pn/śr
wt/czw
pt/sob1

1

godziny rozpoczęcia zajęć w sobotę: 9:00, 10:30, 12:00

