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Projektujemy
Wasze zdrowie

 Chcemy tworzyć produkty, których brakuje na rynku lub są niedostęp-
ne dla osób, które ich najbardziej potrzebują. Uważamy, że innowacji 
należy szukać przede wszystkim u odbiorcy, którego trzeba słuchać 
i rozumieć. Poprzez nasze produkty chcemy więc rozwiązywać kon-
kretne problemy i zaspokajać zdefiniowane potrzeby społeczne.

NASZĄ 
MISJĘ 

WYRAŻAMY 
PRODUKTEM 

POPRZEZ:

Skuteczność

Jakość

Dostępność 
cenową

Spójne 
wzornictwo

Ergonomię
oraz intuicyjność 
obsługi

Kompleksowość 
realizacji procesów 

terapeutycznych
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WWW.TERMAMED.PL

Poznaj nasze produkty i zespół! Odwiedź:

WWW.FACEBOOK.COM/TERMAMED

Uważamy, że Człowiek jest tyle wart, ile pomaga Drugiemu. Poprzez nasze urządzenia i stosowane 

rozwiązania, chcemy być bliżej odbiorców, pomagać zarówno specjalistom na co dzień pracującym 

jako terapeuci oraz samym pacjentom, którzy w rehabilitacji pokładają duże nadzieje. Czujemy 

się zobowiązani dbać o najwyższą jakość, połączoną z realizacją kompleksowych procesów tera-

peutycznych.

Terma Sp. z o.o.  to firma, która działa prężnie na rynku produktów grzewczych oraz maszyn 

budowlanych od 1990 roku.  Produkcję urządzeń rehabilitacyjnych rozpoczęła w 2012 roku. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, pragniemy stale poszerzać naszą ofertę o ko-

lejne, wysokiej jakości produkty dostosowane specjalnie do indywidualnych potrzeb. Przejawem 

rozwoju i dążeń do ciągłego doskonalenia pod względem zarówno jakościowym, technologicznym, 

jak i innowacyjnym, są poszukiwania możliwości wdrażania nowych produktów. Jednymi z nich są 

właśnie urządzenia rehabilitacyjne.

Sięgnij po sprzęt rehabilitacyjny 
skuteczny i najwyższej jakości, 
projektowany i produkowany w Polsce!
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Avior

Draco

Rehabilitacja czynna, samowspomagana i oporowa

Wykorzystanie oporu elastycznego

Odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego

Skuteczność, komfort, mobilność

Rehabilitacja czynna, samowspomagana i oporowa 

Odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego

Pełne zakresy ruchów

Atrakcyjny design

ZGIĘCIE

GRZBIETOWE

ZGIĘCIE

PODESZWOWE

ZGIĘCIE

PODESZWOWE

ZGIĘCIE

GRZBIETOWE

PRONACJA 

I SUPINACJA

PRONACJA I SUPINACJA

WYPROST 

W STAWIE 

KOLANOWYM

ZGIĘCIE 

W STAWIE 

KOLANOWYM

Urządzenie AVIOR umożliwia rehabilitację poprzez wykonywanie ćwiczeń 
samowspomaganych oraz czynno-oporowych i funkcjonalnych w obrębie stawu 
skokowego. Uzupełnione jest również o rehabilitację stawu kolanowego w postaci 
zginania i prostowania, zarówno z oporem, jak i bez. Możliwość wykonywania 
ćwiczeń samowspomaganych pozwala na odciążenie rehabilitanta przy pracy, który 
jednocześnie może poświęcić czas kilku pacjentom. Pacjent natomiast, pracując 
sam, samodzielnie określa granice bólowe, dopasowując zakresy ruchu do swoich 
możliwości, co zmniejsza stany lękowe oraz dyskomfort podczas wykonywania 
ćwiczeń. Urządzenie AVIOR jest proste w obsłudze oraz mobilne dzięki wyposa-
żeniu w kółka jezdne.

Możliwość wykonywania przez pacjenta ćwiczeń samowspomaganych pozwala na 
stopniowe, świadome i bezpieczne przywracanie sprawności, zwiększając zakres 
ruchów rehabilitowanej kończyny. To również odciążenie rehabilitanta przy pra-
cy, który jednocześnie może poświęcić czas kilku pacjentom. Pacjent natomiast, 
pracując sam, samodzielnie określa granice bólowe, dopasowując zakresy ruchu 
do swoich możliwości, co zmniejsza stany lękowe oraz dyskomfort podczas wy-
konywania ćwiczeń. W kolejnej fazie rehabilitacji, możliwe są ćwiczenia czynne 
oraz czynne z oporem.
W DRACO zostały precyzyjnie odwzorowane osie anatomiczne ruchów w sta-
wach oraz duże zakresy ruchu w celu przywrócenia pełnej sprawności. Urządze-
nie DRACO jest proste w obsłudze oraz mobilne. Ergonomiczny design zapewnia 
wygodę użytkowania oraz estetykę urządzenia.

REHABILITACJA STAWU SKOKOWEGO I KOLANOWEGO

REHABILITACJA STAWU SKOKOWEGO

ZAKRESY RUCHU

ZAKRESY RUCHU
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60 1710 710 850
UDŹWIG (kg) WYSOKOŚĆ (mm) SZEROKOŚĆ (mm)  GŁĘBOKOŚĆ (mm)

PARAMETRY TECHNICZNE

Biofeedback

Apus

Parametryzacja ćwiczeń po określeniu zakresów ruchu u pacjenta

Tryb wykresu lub gry  Archiwizacja wyników

Monitoring postępów  Motywacja pacjenta

Alternatywa dla stacjonarnych urządzeń do ćwiczeń w podwieszeniu

Mobilność i możliwość użytkowania w warunkach domowych

Adaptacyjność w zależności od indywidualnych potrzeb

Wyposażone w komplet osprzętów do ćwiczeń

Kompatybilność z łóżkami szpitalnymi i kozetkami

Aplikacja uruchamiana na urządzeniu mobilnym służy przede wszystkim motywo-
waniu pacjenta w celu osiągania lepszych efektów rehabilitacji, przy jednoczesnym 
urozmaiceniu monotonnego trybu ćwiczeń. Poprzez wykorzystanie aplikacji, tera-
peuta posiada szereg możliwości związanych z parametryzacją ćwiczeń dla danego 
pacjenta, zapamiętaniem ustawień oraz ich ew. modyfikacją. Możliwy jest również 
podgląd w czasie rzeczywistym osiąganych przez pacjenta wyników w kontekście 
zdefiniowanego przed rozpoczęciem ćwiczeń celu oraz archiwizacja i analiza danych 
po zakończeniu sesji terapeutycznej. Pacjent może wykorzystywać podczas treningu 
tryb gry lub wykresu, zależnie od swoich preferencji i potrzeb.

Urządzenie rehabilitacyjne APUS, umożliwiające ćwiczenia w odciążeniu, stanowi 
alternatywę dla stacjonarnych urządzeń tego przeznaczenia. Układ jezdny oraz 
wymiary pozwalają na swobodny przejazd przez światło drzwi, co nie ogranicza 
wykorzystania urządzenia tylko do jednego pomieszczenia. Pozwala to również 
na prowadzenie terapii zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i domowych. 
Urządzenie APUS kierowane jest do pacjentów geriatrycznych, ze schorzeniami 
neurologicznymi oraz pourazowych. Ćwicząc z odciążeniu, w bezpieczny sposób 
pozwala utrzymać lub odtworzyć zakresu ruchu kończyn, zapobiegać przykurczom 
i zwyrodnieniom oraz zwiększyć siły mięśni. 

MOTYWACJA PACJENTA PODCZAS REHABILITACJI

MOBILNE URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ W PODWIESZENIU 

APLIKACJA DO ĆWICZEŃ W URZĄDZENIACH

AVIOR DRACO PICTOR AURIGA
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90°

35° 150 275

72°

18° 800 235

90°

360° 180

90°

Pictor

Auriga

Rehabilitacja samowspomagana, czynna i oporowa

Skuteczność, precyzja i komfort rehabilitacji

Odwzorowanie osi anatomicznych stawu nadgarstkowego

Adaptacja do różnego typu schorzenia

Trening równowagi i propriocepcji  Trening siły i sprawności

Unikalne połączenie możliwych do wykonania ćwiczeń w wielu płaszczyznach

Stymulacja układu nerwowego  Stabilność konstrukcji

ZGINANIE I PROSTOWANIE 

W STAWACH 

NADGARSTKOWYCH

DUŻY TALERZ WYSOKOŚĆ MAXIMUM

PRZYWODZENIE

MAŁY TALERZ SZEROKOŚĆ MINIMUM

ODWODZENIE

W STAWACH NADGARSTKOWYCH 

W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ

TWISTER GŁĘBOKOŚĆ

RUCHY 

ROTACYJNE 

PRZEDRAMIENIA

Urządzenie PICTOR umożliwia wykonywanie ćwiczeń samowspomaganych oraz 
czynno-oporowych w obrębie stawu nadgarstkowego, a także ruchów obrotowych 
przedramienia. Dzięki swojej adaptacyjności urządzenie umożliwia wykonywanie trzech 
niezależnych przemieszczeń w anatomicznych osiach stawów: zginania i prostowania, 
przywodzenia oraz odwodzenia, a także nawracania i odwracania przedramienia. Po-
zwala to na kompleksową rehabilitację stawów nadgarstkowych w strukturze jednego 
urządzenia. PICTOR polecany jest do rehabilitacji różnego typu urazów stawu nadgarst-
kowego, zmian zwyrodnieniowych i reumatycznych. Stosowany również w leczeniu 
dysfunkcji nadgarstka i dłoni na tle neurologicznym oraz przy zaniku mięśni jako efekt 
dłuższego unieruchomienia stawów.

Treningowa platforma balansowa AURIGA ma za zadanie wspieranie terapii pacjentów 
cierpiących na różnorodne schorzenia, od stanów pourazowych po problemy neurolo-
giczne, rehabilitację pediatryczną i geriatryczną.
AURIGA łączy w sobie cztery możliwości prowadzenia ćwiczeń. Duży talerz realizuje 
płynne wychylenia platformy o regulowanym oporze. Definiowanie oporu odbywa 
się w oparciu o regulację napięcia sprężyny podtrzymującej talerz. Środkowa, mała 
i dynamiczna platforma jest bezwładna i umożliwia prowadzenie ćwiczeń zginania, 
prostowania oraz pronacji i supinacji w stawie skokowym.
Dodatkowym elementem treningowym jest wykorzystanie twistera na dwa sposoby. 
Pierwszy to ćwiczenia na zablokowanym dużym talerzu, zawierające wyłącznie ruchy 
rotacyjne. Drugi to rotacja z odblokowanym dużym talerzem, wykorzystującym sprę-
żynę. Ich połączenie umożliwia wykonywanie ruchów wielopłaszczyznowych.

REHABILITACJA STAWÓW NADGARSTKOWYCH

PLATFORMA BALANSOWA

ZAKRESY RUCHU

ZAKRESY RUCHU WYMIARY STOPNIA (mm)
WYSOKOŚĆ TALERZA 
OD PODŁOŻA (mm)

Parametryzacja ćwiczeń po określeniu zakresów ruchu u pacjenta

Tryb wykresu lub gry  Archiwizacja wyników

Monitoring postępów  Motywacja pacjenta

Alternatywa dla stacjonarnych urządzeń do ćwiczeń w podwieszeniu

Mobilność i możliwość użytkowania w warunkach domowych

Adaptacyjność w zależności od indywidualnych potrzeb

Wyposażone w komplet osprzętów do ćwiczeń

Kompatybilność z łóżkami szpitalnymi i kozetkami

APLIKACJA DO ĆWICZEŃ W URZĄDZENIACH
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Serpens

Serpens WKD

Uniwersalne i adaptacyjne

Stabilne i wygodne w użytkowaniu

Do ćwiczeń w warunkach domowych i ambulatoryjnych

Atrakcyjne wzornictwo

Ideą wprowadzenia linii rotorów mechanicznych SERPENS 
było zapewnienie uniwersalnych i adaptacyjnych przyrządów 
do prowadzenia kinezyterapii. Ich wyróżnikiem jest ergonomia, 
atrakcyjne wzornictwo oraz szerokie możliwości wykorzystania.
Ćwiczenia wykonywane na rotorach polecane są w stanach po-
urazowych, schorzeniach neurologicznych oraz w celu zachowa-
nia ogólnej dobrej kondycji, szczególnie w geriatrii. Poprawiają 
ruchomość w stawach, wspomagają układ krążenia oraz pozwa-
lają wzmacniać mięśnie.

Mechaniczny, wolnostojący rotor SERPENS WKD dedyko-
wany jest rehabilitacji kończyn dolnych. Wykorzystywać 
go można w stanach pourazowych, schorzeniach neurolo-
gicznych oraz w celu zachowania ogólnej dobrej kondycji, 
szczególnie w geriatrii. Poprawia ruchomość w stawach, 
wspomaga układ krążenia oraz pozwala wzmacniać mięśnie.

LINIA ROTORÓW MECHANICZNYCH

ROTOR WOLNOSTOJĄCY 
DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN DOLNYCH

WAGA      DŁUGOŚĆ       SZEROKOŚĆ       WYSOKOŚĆ
4,5kg          550mm               360mm                    320mm

WAGA      DŁUGOŚĆ       SZEROKOŚĆ       WYSOKOŚĆ
4,5kg          550mm               360mm                    320mm

Serpens WKG

Rotor SERPENS WKG to urządzenie wolnostojące, prze-
znaczone do treningu sprawności i siły kończyn górnych. 
Polecane wspomagająco w terapii stanów pourazowych, 
neurologicznych oraz reumatologicznych. Regulacja oporu 
pozwala na wzmacnianie siły mięśni.

ROTOR WOLNOSTOJĄCY
DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH



Serpens UKD

Serpens PL

Rotor SERPENS UKD do ćwiczeń kończyn dolnych przysto-
sowany jest do montażu w kabinie UGUL. Daje możliwość 
stabilnego osadzania na różnych wysokościach, dzięki czemu 
ćwiczenia odbywać się mogą zarówno w pozycji siedzącej, 
jak i leżącej na kozetce. Umożliwia rehabilitację nóg bez 
oporu oraz z oporem regulowanym przy pomocy pokrętła 
ręcznego. Poprawia ruchomość kończyn dolnych, wzmacnia 
mięśnie i pomaga w utrzymaniu sprawności.

W przypadku pacjentów leżących niezwykle ważnym aspek-
tem jest włączenie kinezyterapii w jak najwcześniejszym 
etapie przywracania sprawności. Rotor przyłóżkowy SER-
PENS PL pozwala na prowadzenie ćwiczeń kończyn dolnych 
w pozycji leżącej. Umożliwia stopniowe wzmacnianie siły 
mięśni kończyn dolnych pacjenta, ruchomości w stawach 
i koordynacji. Uniwersalny sposób montażu pozwala na 
mocowanie rotora do wszystkich łóżek szpitalnych.

ROTOR DO UGUL DO ĆWICZEŃ 
KOŃCZYN DOLNYCH

ROTOR PRZYŁÓŻKOWY DO ĆWICZEŃ 
KOŃCZYN DOLNYCH

WAGA      DŁUGOŚĆ       SZEROKOŚĆ       WYSOKOŚĆ
4,7kg         850mm               408mm                    195mm

WAGA      DŁUGOŚĆ       SZEROKOŚĆ       WYSOKOŚĆ
5,7kg          1 140mm           404mm                    78mm 

WAGA      DŁUGOŚĆ       SZEROKOŚĆ       WYSOKOŚĆ
2,1kg         352mm               388mm                    175mm

WAGA      DŁUGOŚĆ       SZEROKOŚĆ       WYSOKOŚĆ
6,4kg          317mm              67mm                        980mm 

Serpens UKG

Serpens SB

Rotor SERPENS UKG do ćwiczeń kończyn górnych przy-
stosowany jest do montażu w kabinie UGUL. Daje moż-
liwość stabilnego mocowania na różnych wysokościach, 
dzięki czemu ćwiczenia odbywać się mogą zarówno w po-
zycji siedzącej, jak i stojącej. Umożliwia rehabilitację rąk bez 
oporu oraz z oporem regulowanym przy pomocy pokrętła 
ręcznego. Poprawia ruchomość kończyn dolnych, wzmac-
nia mięśnie i pomaga w utrzymaniu sprawności.

Mechaniczny rotor SERPENS SB dedykowany jest rehabi-
litacji stawu barkowego. Montaż odbywa się przy drabince 
rehabilitacyjnej. Wykorzystywać go można w stanach 
pourazowych, schorzeniach neurologicznych oraz w celu 
zachowania ogólnej dobrej kondycji, szczególnie podczas 
rehabilitacji po zabiegu mastektomii oraz w geriatrii. 
Umożliwia wykonywanie zarówno ćwiczeń w odciążeniu, 
jak i z obciążeniem. 

ROTOR DO UGUL DO ĆWICZEŃ 
KOŃCZYN GÓRNYCH

ROTOR DO ĆWICZEŃ STAWU BARKOWEGO



Libra
Przywracanie wzorca chodu

Dowolność kształtowania toru o dowolnych wymiarach

Możliwość montażu kilku wózków do pionizacji

Montowana do sufitu szyna wytycza tor do chodu, który można kształtować  
w dowolny sposób z odcinków o różnej długości i kształcie, zależnie od wielkości 
sali i potrzeb. Szyna montowana jest do sufitu pomieszczenia. W szynie osadzane są 
specjalne wózki w dowolnej liczbie, do których podpinany jest pacjent. Na jednym 
torze o odpowiedniej długości może więc pracować kilku pacjentów z terapeutami. 
Wózek montowany jest na specjalnych rolkach umożliwiających przemieszczanie 
się po linii szyny.
Szyna stanowi ważny element wyposażenia sal do ćwiczeń, pozwalający na pioni-
zację pacjenta i jego chód po wytyczonym torze. Poprzez ścisłą pracę z terapeutą, 
umożliwia przywracanie i kształtowanie poprawnego wzorca chodu, wzmocnienie 
mięśni i poprawę krążenia.

Antilia
Ćwiczenia w podwieszeniu kończyny górnej

Możliwość regulacji zasięgu

Wersja z ruchomym ramieniem

Osprzęt do ćwiczeń w podwieszeniu

Wysięgnik przeznaczony jest do wykonywania ćwiczeń w podwieszeniu, polecany 
m.in. dla kobiet po zabiegu mastektomii. Montowany jest na ścianie, w miejscu 
ćwiczeń (nad stołem, kozetką). W zależności od potrzeb, istnieje możliwość wy-
suwania wysięgnika od ściany w zakresie od 250mm-700mm. Wysięgnik posiada 
wersję z ruchomym ramieniem dla prawej i lewej ręki oraz możliwość blokowania 
ramienia w dowolnej odległości (w podanym zakresie). Wysięgnik wykonany ze 
stali nierdzewnej.

WYSIĘGNIK ŚCIENNY DO ĆWICZEŃ 
KOŃCZYNY GÓRNEJ W PODWIESZENIU

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 

I KSZTAŁTY ODCINKÓW:

ŁUK: 1,8 m WYMIARY: 2 m/1 m

ŁUK:  0,9 m WYMIARY: 1 m/1 m

ODCINEK PROSTY: 1 m

ODCINEK PROSTY: 2 m

80 22 250÷1000
UDŹWIG (kg) WAGA (kg) ZASIĘG (cm od ściany)
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SZYNA SUFITOWA DO PIONIZACJI



Rehabilitacja 
społeczna

12

Aquila

12

Vela

13

Huśtawka
integracyjna

14

14

Lacerta

Elephanti

www.termamed.pl        11



Aquila
Rama w trzech rozmiarach (wzrost dziecka od 93 cm do 164 cm)

Osprzęt wybierany zależnie od potrzeb pacjenta

Gama kolorów do wyboru   Adaptacyjność  

Wybór odpowiednich kół   Dostępność cenowa

Pionizator dynamiczny AQUILA przeznaczony jest dla małych pacjentów posiada-
jących różnego typu dysfunkcje ruchowe. Urządzenie umożliwia przyjęcie pozycji 
stojącej i samodzielne chodzenie. AQUILA charakteryzuje się stabilną konstrukcją. 
Rama oferowana jest w 3 rozmiarach. Jest składana i adaptacyjna w zakresie wy-
sokości, rośnie więc razem z dzieckiem. Dużym atutem chodzika jest możliwość 
instalacji dodatkowego, dowolnego osprzętu w uzasadnionym terapeutycznie 
miejscu oraz szeroka paleta barw koloru ramy do wyboru. Osprzęty są w kolorze 
czarnym. Pionizator AQUILA daje możliwość ruchu do tyłu i do przodu lub tylko 
do przodu, a wymiary umożliwiają korzystanie z chodzika zarówno w warunkach 
domowych, jak i na dworze.

CHODZIK DLA DZIECI

Vela
Reedukacja chodu i utrzymanie mobilności

Wspomaganie chodu po operacjach, pionizacja

Ułatwienie samodzielnego wstawania i siadania

Dla osób o wzroście od 164 cm i wadze do 180 kg

Stabilna konstrukcja

Chodzik VELA przeznaczony jest do reedukacji chodu lub utrzymania mobil-
ności, przeznaczony dla osób dorosłych z długotrwałym osłabieniem kończyn 
dolnych. Pozwala na odciążenie kończyn dolnych i tym samym łatwiejsze i pew-
niejsze poruszanie się.
Konstrukcja chodzika pozwala na ułatwienie podnoszenia się w celu pionizacji 
oraz powrót do pozycji siedzącej na wózku, łóżku, krześle. Chodzik VELA wypo-
sażony jest w zdejmowane siedzisko o regulowanej długości, zapewniające pa-
cjentowi poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość odpoczynku w razie utraty sił.
Chodzik posiada hamulec, który jest zwolniony w trakcie trzymania za uchwyt  
i automatycznie zaczyna działać w momencie zwolnienia uchwytu.

CHODZIK ODCIĄŻAJĄCY KOŃCZYNY DOLNE

LISTA OSPRZĘTÓW ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI 

O PRODUKCIE: WWW.TERMAMED.PL

110 116-146 77 24
DŁUGOŚĆ (cm) WYSOKOŚĆ (cm) SZEROKOŚĆ (cm) WAGA CHODZIKA (kg)
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Huśtawka
integracyjna

Integracja osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami podczas zabawy

Urządzenie dostępne i atrakcyjne dla wszystkich grup użytkowników 
– pełnosprawnych i z niepełnosprawnością ruchową

Rehabilitacja społeczna i ruchowa użytkowników

Możliwość samodzielnego korzystania przez osobę na wózku lub zabawy  
z opiekunem

Projekt huśtawki integracyjnej stawia na integrację. Na platformie do huśta-
nia mieścić się będzie oprócz 1 osoby na wózku, również 1 osoba pełnospraw-
na. Sprawia to, że dzieci mogą bawić się z rówieśnikami, rodzeństwem, rodzicem 
lub opiekunem. Jednocześnie huśtawka daje możliwość samoobsługi przez oso-
bę na wózku oraz użytkowanie przez osoby pełnosprawne. Projekt wpisuje się  
w założenia projektowania uniwersalnego, czyli dostępnego dla wszystkich poten-
cjalnych użytkowników, zarówno pełno-, jak i niepełnosprawnych.
Huśtawka wizualnie nawiązuje do stylistyki wyposażenia placów zabaw, jednocześ-
nie jest atrakcyjna wzorniczo. Konstrukcja daje możliwość kontaktu z osobą niepeł-
nosprawną podczas zabawy razem lub asystowania/nadzorowania spoza huśtawki, 
z łatwym, nieograniczonym zabudową dostępem.
Istnieje możliwość wyboru zestawienia kolorystycznego huśtawki.

Upewnij się przed wjechaniem wózkiem
na podest, że jest on zablokowany i stabilny.

KONSTRUKCJA: PROFILE STALOWE Z PODKŁADEM EPOKSYDOWYM + MALOWANIE PROSZKOWE.

PLATFORMA: KRATOWNICA STALOWA OCYNKOWANA, BLACHA ALUMINIOWA RYFLOWANA

OPARCIE: POLIURETAN

FUNDAMENTY: BETON KLASY MIN B-15

WYS. SWOBODNEGO UPADKU: BRAK

PLAC ZABAW BEZ BARIER INSTRUKCJA OBSŁUGI

2210 x 1871

6213 x 4871

1252

696

31

WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ (mm)

GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWA (mm)

WYMIARY STREFY FUNKCJONALNEJ (mm) POWIERZCHNIA STREFY FUNKCJONALNEJ (m2)

1

2

3

4

5

6

Wjedź wózkiem na podest i jedź do momentu,
aż plecami dotkniesz oparcia. Zahamuj wózek. 
Zapnij pas bezpieczeństwa.

Użyj dźwigni do zwolnienia podjazdu
i odblokowania huśtawki.

Chwytając za relingi boczne 
wpraw huśtawkę w ruch.

Po zakończeniu zabawy odblokuj dźwignię 
i opuść podest. Odepnij pas bezpieczeństwa.

Zjedź wózkiem z podestu.

www.termamed.pl        13
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Lacerta

Elephanti

Mobilność w pozycji czworaczej Do użytku domowego 

Aktywacja mięśni    Integracja

Gama 250 kolorów do wyboru Atrakcyjne wzornictwo

Wspomaganie chodu u dzieci jako balkonik tylny

Atrakcyjne wzornictwo

Wygoda transportowania

Wózek do raczkowania LACERTA to urządzenie przeznaczone do wspoma-
gania procesu raczkowania u dzieci, również z dysfunkcjami narządów ruchu. 
Znajduje także zastosowanie u dzieci z chorobami neurologicznymi takimi jak: 
porażenie mózgowe, przepuklina oponowo-rdzeniowa, zespoły genetyczne, 
rozszczep kręgosłupa. Wózek umożliwia użytkowanie we wnętrzach i prze-
mieszczanie w dowolnym kierunku. Bardzo ważną cechą rozwiązania są od-
powiednio umiejscowione punkty podparcia ciała, zapewniające pomoc  
w prawidłowym podtrzymywaniu bioder i miednicy. To natomiast powoduje 
odciążenie i umożliwia swobodne i dynamiczne poruszanie się na kolanach. Wy-
trzymałe materiały i ergonomiczne wzornictwo sprawiają, że urządzenie jest 
nie tylko trwałe, ale również intuicyjne w obsłudze i przyjazne dla najmłodszych 
użytkowników.

Balkonik dziecięcy Elephanti wspomaga chód u dzieci i pomaga w kształtowaniu 
poprawnego jego wzorca. Daje stabilną podporę i zapewnia bezpieczeństwo 
podczas przemieszczania się. Przeznaczony do użytkowania zarówno w po-
mieszczeniach, jak i na zewnątrz. Balkonik jest składany, przez co wygodny do 
transportu i przechowywania. Atrakcyjne wzornictwo dedykowane dzieciom 
zachęca do przyjmowania pozycji pionowej i trenowania chodu.

WÓZEK DO RACZKOWANIA

TYLNY BALKONIK DZIECIĘCY

14        www.termamed.pl

5 500

350 385

WAGA (kg) WYSOKOŚĆ (mm)

SZEROKOŚĆ (mm)  GŁĘBOKOŚĆ (mm)
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Wady postawy 
– terapia skolioz

17

SKOL-AS
Pozycja 
leżąca

17

SKOL-AS
Pozycja 
siedząca

18

SKOL-AS
Domowy 
korektor

18

Kozetka do
SKOL-AS

www.termamed.pl        15
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SKOL-AS
Stymulacja biernego i czynnego układu stabilizacji kręgosłupa poprzez odpowiednie aktywowanie funkcji ruchowych 

Prowadzenie rehabilitacji w płaszczyznach czołowej, strzałkowej oraz poprzecznej

Terapia w pozycji niskiej i wysokiej

Stymulacja struktur układu nerwowego w celu reedukacji wzorców ruchowych 

Wspomaganie pracy terapeuty

Linia urządzeń SKOL-AS do trójpłaszczyznowej terapii skolioz, 
odzwierciedla kolejne etapy terapeutyczne korekcji. Urządzenie 
do terapii skolioz SKOL-AS pozwala na aktywną i świadomą 
rehabilitację oraz przywrócenie prawidłowego wzorca postawy, 
jednocześnie ucząc pacjenta autokorekcji. Początek terapii prowa-
dzony jest w pozycji niskiej, leżącej. Służy temu aparat SKOL-AS 
do pozycji leżącej. Następnym etapem są pozycje wysokie – do 
ćwiczeń w siadzie wykorzystywany jest aparat SKOL-AS do pozycji 
siedzącej. W celu wzmocnienia efektów i zapewnienia możliwości 
prowadzenia terapii również w warunkach domowych, powstał 
również SKOL-AS Domowy korektor skolioz.
Metodyka SKOL-AS jest jedną z nielicznych opisanych form te-
rapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny 
mechanizm stabilizujący kręgosłupa, a także na układ nerwowy 
sprawujący kontrolę nad tymi strukturami. W proponowanej 
metodyce terapii zostały uwzględnione wytyczne i zalecenia 
opracowane przez SOSORT (Międzynarodowe Towarzystwo 
Ortopedyczne i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz).

Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla 
dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6 a 40 
stopni (kąt wg Cobba). Aparat SKOL-AS umożliwia zastosowanie  
i wykorzystanie postępowania treningowego w metodyce korekcji 
skolioz - co pozwala wypracować u dziecka utrwalone zmiany adap-
tacyjne i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe w kierunku 
reedukacji wzorców ruchowych z nieprawidłowych na prawidłowe.
Autorami metodyki terapii skolioz metodą SKOL-AS są  
dr hab. prof. ndzw Andrzej Suchanowski oraz mgr Andrzej Stolarz.

Organizowane są szkolenia z metodyki terapii skolioz aparatem 
SKOL-AS „Innowacyjność w terapii skolioz – metodyka i aparatura 
SKOL-AS.

TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA SKOLIOZ – METODYKA I APARATY

AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ Z METODYKI TERAPII SKOLIOZ APARATEM SKOL-AS 

DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.TERMAMED.PL

6°÷40° ZAKRES SKRZYWIEŃ KRĘGOSŁUPA W SKALI COBBA
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SKOL-AS

SKOL-AS

Urządzenie SKOL-AS przeznaczone do prowadzenia trójpłasz-
czyznowej terapii skolioz z pozycji leżącej stanowi pierwszy etap 
oddziaływania korekcyjnego na pacjenta. 
Zgodnie z założeniami metodycznymi, stanowi narzędzie do re-
alizacji pierwszego etapu korekcji.
Zadaniem pierwszego etapu jest:

stymulowanie struktur OUN w celu zwiększenia aktywności 
wyhamowanej puli motoneuronów oraz systemu gamma za-
opatrującego wrzeciona mięśniowe,
eliminowanie biomechanicznych uwarunkowań w biernym 
mechanizmie stabilizującym, przyczyniających się do progresji 
skrzywienia,
przywrócenie równowagi między mięśniami i strukturami oko-
łokręgosłupowymi, zlokalizowanymi po wypukłej i wklęsłej 
stronie skrzywienia,
odbudowa funkcji i struktury mięśni I i II układu odniesienia 
i ich współpracy,
przywrócenie prawidłowej kontroli motorycznej.

Urządzenie SKOL-AS przeznaczone do prowadzenia trójpłasz-
czyznowej terapii skolioz w pozycji siedzącej stanowi drugi etap 
oddziaływania korekcyjnego. 
Etap drugi to zasadniczy etap korekcji funkcjonalnej w pozycji 
siedzącej, na stabilnym i niestabilnym podłożu, składający się z:

reedukacji postawy – łącząc trójpłaszczyznową czynno-bierną 
korekcję z technikami stymulacji proprioceptywnej, a także wy-
korzystując sprzężenie zwrotne (biofeedback), dąży się do za-
programowania w OUN nowego wzorca prawidłowej postawy,
korekcji i autokorekcji w pozycjach wysokich.

SKOL-AS do terapii skolioz w pozycji siedzącej składa się z na-
stępujących elementów: bramy, kompletu pelot i manometrów, 
podnóżka, taboretu.

TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA SKOLIOZ 
W POZYCJI LEŻĄCEJ

TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA SKOLIOZ 
W POZYCJI SIEDZĄCEJ

6°÷40°

6°÷40°

30

1 2 3

ZAKRES SKRZYWIEŃ KRĘGOSŁUPA W SKALI COBBA

ZAKRES SKRZYWIEŃ KRĘGOSŁUPA W SKALI COBBA

WAGA (kg)

BRAMA

KOMPLET PELOT

PODNÓŻEK

TABORET

BRAMA

KOMPLET PELOT

PODNÓŻEK

BRAMA

PODNÓŻEK

MOŻLIWE KONFIGURACJE
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Kozetka przeznaczona do aparatu SKOL-AS
Kozetka przeznaczona do terapii w pozycji leżącej stanowi op-
cję wyposażenia gabinetu, ponieważ samo urządzenie może  
z powodzeniem służyć na każdej posiadanej już w gabinecie 
kozetce. Sama kozetka może być również wykorzystywana 
do innych zabiegów terapeutycznych.

Wzornictwo i kolorystyka spójne z aparatem SKOL-AS

Stabilna i solidna konstrukcja

Możliwość wyboru opcji składania do formatu walizki

Łatwa do utrzymania czystości tapicerka

Możliwość regulacji wysokości

SKOL-AS

Domowy korektor skolioz SKOL-AS przeznaczony jest do 
podtrzymywania i wzmacniania działań terapeutycznych 
w zakresie trójpłaszczyznowej terapii skolioz w pozycji sie-
dzącej, w warunkach domowych.
Urządzenie posiada kompaktową strukturę oraz wymiary 
pozwalające na użytkowanie w domu. Jego nieskomplikowa-
na obsługa oraz element sprzężenia zwrotnego wpływają na 
wygodę i skuteczność w wspomaganiu terapii prowadzonej 
na urządzeniu SKOL-AS do trójpłaszczyznowej korekcji sko-
lioz w pozycji siedzącej.

DOMOWY KOREKTOR SKOLIOZ

6°÷40°9
ZAKRES SKRZYWIEŃ KRĘGOSŁUPA W SKALI COBBAWAGA (kg)

2000 600 30
DŁUGOŚĆ (mm) SZEROKOŚĆ (mm) WAGA (kg)
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PARAMETRY TECHNICZNE



INNOWACYJNOŚĆ W KOREKCJI SKOLIOZ

– METODYKA I APARATURA   SKOL-AS
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH!
Szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

  

Szkolenia obejmują 3 dni szkoleniowe, w trakcie których odbywają się:

• 
zajęcia teoretyczne z metodyki terapii skolioz metodą SKOL-AS

•
zajęcia praktyczne z wykorzystania metodyki terapii skolioz metodą 

 SKOL-AS oraz obsługi urządzenia SKOL-AS

• 
Szkolenia prowadzone przez współautorów metodyki SKOL-AS:

 

Szczegółowy program dostępny na www.termamed.pl

Kontakt w sprawie szkoleń: 

Marcin Gryszpanowicz 

+48 / 609 900 451 

marcin.gryszpanowicz@termagroup.pl

◀ dr hab. prof. ndzw Andrzeja Suchanowskiego 

oraz

 mgr Andrzeja Stolarza ▶ 



W czym możemy 
 Ci pomóc?

MARCIN 
GRYSZPANOWICZ

Menedżer
Sprzedaż 
– Produkty Medyczne
 
M: +48 / 609 900 451
T: +48 58 / 694 06 02
F: +48 58 / 694 05 06
marcin.gryszpanowicz@termagroup.pl
skype: terma133

IZABELA 
ADAMSKA

Menedżer
Zarządzanie produktem 
- Produkty Medyczne 
 
M: +48 / 607 451 605
T: +48 58 / 694 06 06
F: +48 58 / 694 05 06
izabela.adamska@termagroup.pl 
skype: terma130

MATEUSZ 
PAWELEC

Menedżer 
Zarządzanie produktem 
- Produkty Medyczne 

M: +48 / 607 451 009
T: +48 58 / 694 06 04
F: +48 58 / 694 05 06
mateusz.pawelec@termagroup.pl
skype: terma065

www.termamed.pl
w w w . f a c e b o o k . c o m / t e r m a m e d

CZEKAMY NA TWÓJ KONTAKT

Sprzedaż Zarządzanie produktem

TERMA Sp z o.o.    Czaple 100, 80-298 Gdańsk, T: +48 58 / 694 05 55, M: +48 / 607 451 076, F: +48 58 / 694 05 56, terma@termagroup.pl


