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ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ
1.Ορθοστάτης απλός κατακόρυφος ή ημιανακλινόμενος ξύλινος ή μεταλλικός 575,00 €
με ιμάντες συγκράτησης ισχίων-οσφύος, πλαϊνά στηρίγματα θώρακος
και στηρίγματα γονάτων και ρυθμιζόμενα υποπόδια .
2.0ρθοστάτης ανακλινόμενος από 0-90° με τροχήλατη βάση
1.603,00 €
και ποδόφρενα, με μηχανισμό απαγωγής σκελών ,για κάθε
σκέλος χωριστά, διαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενα σε κλίσεις και ύψος,
προσθαφαιρούμενο τραπέζι εργοθεραπείας, πλαϊνά στηρίγματα θώρακος ,
στηρίγματα λεκάνης και στηρίγματα γονάτων.
Οι υπ'αριθ.1 και 2 ορθοστάτες χορηγούνται σε παιδιά και ενήλικες έως 65 χρόνων με
χαλαρή ή σπαστική παραπληγία ή σοβαρή δυσλειτουργία κάτω άκρων που εμποδίζει την
αφ' εαυτού ορθοστάτηση, πρόσκαιρη ή μόνιμη. Για την έγκρισή τους να υπάρχει επιπλέον
βεβαίωση από το Θεράποντα ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ δοκίμασε και ορθοστάτισε, πληρώντας τις
προϋποθέσεις της σωστής και παρατεταμένης ορθοστάτισης.
3.0ρθοστάτης ειδικός ανακλινόμενος από 0-90° με τροχήλατη βάση
2.350,00 €
και ποδόφρενα, ηλεκτροκίνητομηχανισμό ανάκλισης με χειριστήριο και επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες, προσθαφαιρούμενοτραπέζι εργοθεραπείας ,στηρίγματα θώρακος , στηρίγματα
λεκάνης, διαχωριστικό σκελών, ιμάντες πρόσδεσης και στηρίγματα φτερνών.
Χορηγείται αυστηρά σε άτομα ηλικίας από 18 έως 65 χρόνων σε πλήρη ή ατελή
τετραπληγία και σε παραπληγία από οποιαδήποτε πάθηση ή νόσο.
Για την έγκριση του είδους, να υπάρχει επιπλέον βεβαίωση από το Θεράποντα (Φυσίατρο ή
Ορθοπαιδικό ή Νευρολόγο) ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ δοκίμασε και ορθοστάτισε, πληρώντας τις
προϋποθέσεις της σωστής και παρατεταμένης ορθοστάτισης.
Δεν χορηγείται σε άτομα μη συνεργάσιμα, λόγω κακής επικοινωνίας με το περιβάλλον,
ένεκα ψυχολογικής ή λειτουργικής αδυναμίας.
Όταν χορηγείται «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ» δεν θα χορηγείται
συγχρόνως και Ορθοστάτης οποιουδήποτε τύπου από τους ανωτέρω.
Προϋποθέσεις χορήγησης για όλους τους ορθοστάτες:
1. Εγγύηση 5 έτη
2. Serial number «χτυπημένο»
3. Βεβαίωση για service-ανταλλακτικά για 10 έτη.
4. CE
5. Εγχειρίδιο λειτουργίας.
6. Βεβαίωση εκπαίδευσης από τον προμηθευτή για τον υπ'αριθ.3 ορθοστάτη.
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Αντικατάσταση :
Σε παιδιά έως 17 ετών: κάθε 3 χρόνια λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης.
Ενήλικες: Αντικαθίσταται μετά από 15 χρόνια μόνον εφόσον έχει υποστεί ολοκληρωτική
φθορά.

