جسم اإلنسان ميثل التكنولوجيا العالية للطبيعة،
والتي تجمع بني وظائف معقدة للغاية مع خصائص
شخصية فريدة.
ولهذا السبب فإن عالجه وصيانته هو عمل الخرباء
االمر الذي يحتاج ايضا ملعدات خاصة

بعدا جديدا

يف التحريك والتداخل العالجي

التشخيص األكرث دقة وكفاءة

تجربة فريدة النوعية ألمان
وراحة املريض

كفاءة عملية متزايدة وبيئة
عمل عالية النوعية

مميزات تتيح املزيد من األساليب العالجية
الجديدة

طور من قبل خرباء
رسير العالج األكرث تنوعا يف العامل
املانثورا  ٢٤٢هو (الكل_يف_واحد) رسير العناية املطلوب للعمل التشخييص والعالجي يف مختلف
املجاالت العالجية ،سواء التدليك الريايض ،عالج املفاصل وهشاشة العظام ،العالج الفيزيايئ وتقويم
العمود الفقري .املانثورا  ٢٤٢يعطي للمعالج حرية العمل يف بعد آخر ،هذا ما تضمنه براءة االخرتاع،
املحرك الثنايئ ذو نظام التوجيه املتزامن ،مميزات السحب املتعددة والغري مسبوقة والخصائص
الوظيفية الغري معدودة والبنية التي تدعم طرق العالج والتشخيص تحريك املريض رسيريا وترشيحيا
بوضعيات مهمة يتم بسالسة وبدون ضوضاء .العناية العملية تتيح حركة مثالية ضمن إطار ثاليث
األبعاد ،وذلك باالستفادة من مميزات السحب ،الدفع ،امليالن الجانبي والتدوير باإلضافة لقوة الثقالة.
شكل الرسير ،النظام ثنايئ املحرك واإلطار املفصل بشكل تام تقلل من مشاكل العناية وتحسن بيئة
العمل مام يقود لنتائج عالجية أفضل من السابق.

جديد منطقة الصدر ثنايئ األقسام ميكن من
حني الجذع بشكل عمودي وتحصيل مجال
ثاليث االبعاد بواسطة الحركة التدويرية.

صمم من قبل خرباء فنلنديني
بتقنية غري مسبوقة إلنتاج املانثورا
 ٢٤٢رسير التداخل والتحريك
يدعم العمل العالجي بأفضل الطرق
لتقديم التشخيص والعالج للمريض

املميزات الفردية
ألفضلية املريض
املقدمة املزدوجة القابلة للطي تقدم
توظيف ثاليث االبعاد للحفاظ عىل
وضعية الراس بشكل مستقيم وتحريك
الرقبة والعمود الفقري بواسطة أذرع
التحريك الجانبي.

يحتوي الحاجز الجانبي (الدرابزين)
عىل منظم ارتفاع غري مدرج باإلضافة
للوح تحريك جانبي .عند التثبيت
الجانبي ميكن استعامل الحاجز
الجانبي (الدرابزين) بشكل عريض.

مقابض سهلة االستعامل وسلسة التحريك،
تقوم بقفل الحركة يف الوضع املطلوب

حافة األمان توقف جميع
حركات الرسير فقط باللمس
منظم ارتفاع واسع املدى

Medical Wellness

| Healthcare | Senior Care

أرجل قابلة للتعديل بواسطة
مقومات مطاطية

15°

13°

خربة عالجية من مستوى عايل
بالنسبة للمريض
املانثورا  ٢٤٢تقدم تجربة عالية الجودة للمرىض .هيكل داعم لجميع أنواع العمل العالجي ،التصميم
الترشيحي والنعومة باإلضافة للسطح السهل التنظيف ،ما يجعل املريض مستمتعا .حركة الرسير
متناسقة مع العمود الفقري للمريض ،بحيث ال يحتاج املعالج لرفع او متييل املريض .حركات الرسير
الناعمة واملتناسقة بشكل طبيعي تجعل العالج خايل من األمل واسرتخايئ .تجربة العالج املمتعة تزيد
من تكرار الزيارات العالجية وبهذا تزيد من كفاءة العالج .مبساعدة التوظيف الكهربايئ سيصعد
املريض املتعب للرسير بسهولة .هذه التقنية التي تتكيف مبرونة مع مختلف طرق العالج تؤكد،
بعدم حاجة املريض للقيام من الرسير خالل العالج .

21,5°

Max 40°

18°
18°

جزء القدم متعدد الوضعيات:
وضع لألعىل ،مسند للقدمني
وقت االستلقاء.

+
_ 20°

18°
18°

53°

جزء أسفل الجذع يتمتع بحركات التمدد\االنثناء
باإلضافة للحركة الجانبية والتدوير ثاليث األبعاد.
الجديد هو ميزة تدوير أسفل الجذع.

سطح استلقاء بوجه
ناعم ،وقالب حيوي
ومتني وسهل العناية

وظيفة االفالت الجديدة .بتقنية جديدة ،االفالت االنزالقي بواسطة
ذراع السحب تساهم يف تسهيل وتنويع حركة العصعص

تدعيم التحريك العالجي املطلوب بواسطة
القفل التام للجزأين األمامي والخلفي ،مام
يجعل الرسير متني يف كل مناطقه

32°

للامنثورا  ٢٤٢محركات رفع متزامنة

105 cm
49 cm

منوذج رسير املانثورا ٢٤٢هو االول يف العامل
الذي يحتوي عىل محريك رفع متزامنني.
املحرك املزدوج يدعم الحركة املتوازية
واملتناغمة كام يسهل العمل العالجي.
وظيفة األمان التلقائية تكشف عن الضغوطات
فيام بني أجزاء الهيكل ،فتوقف املحركات وترفع
الرسير عىل سبيل املثال او تحرر األطراف.

إمكانية الرفع والخفض
الكهربائية التي تتيح سهولة
تحريك الرسير وسالسة متوضع
املريض عىل الرسير .تحقيق
التكافؤ بني االجزاء مل يكن ابدا
يف السابق بهذه الفعالية او
مريح بهذا الشكل للمريض

عجالت تدوير
قابلة للقفل
لتسهيل الحركة

املانثورا  ٢٤٢صممت خصيصا لدعم العمل العالجي بطرق مختلفة:

تصميم فنلندي عايل الجودة يدعم بيئة العمل
تقديم إمكانيات عالجية عرب خصائص التجسيد ثاليث االبعاد وميزة السحب املتعدد
وظائف املحرك املتاميزة تقلل من الحاجة للقوة الجسدية
خيارات أذرع التحريك املتعددة لنفس املقاطع
توظيف الرسير بشكل عميق لتسهيل توصيل التداخالت العالجية للجسم
مفاصل الرسير املفصصة تدعم مرونة الحركة وتحمل التكرار
االسطح متينة وسهلة التنظيف
تحريك الرسير سهل
بشهادة املرىض خربة عالجية ممتعة
قيمة إعادة البيع مرتفعة
ضامن املنتج ملدة سنتني

املانثورا ٢٤٢

Maximum width 54 cm

املانثورا ٢٤٢
٢
٤٩ـ ١٠٥سم
 ١٧٠كغم
كهربايئ
كهربايئ

٥٣ـ ٨٩سم
 128كغم
ميكانييك
ميكانييك

x

-

x

-

٢
 ١٥٠كغم
٢
افالت اعتيادي وانزالقي

٤
 ١٦٠كغم
افالت انزالقي

x

-

x

-

x

جميع الحقوق لتغيري املنتج محفوظة

-

-

رفع يدوي
تلقايئ( ٢ساعة(
سطح استلقاء مغلف بنعومة تغليف مطاطي وجلد صناعي
x

-

x

-

فنلندا

– تعني انعدام هذه امليزة

املانثورا ٢٤١

Maximum width 57 cm

١

x

تعرف عىل املزيد من الخصائص واملزيد من خدمات التقييم ،باإلضافة
لخدمات التمويل ،كخدمة التأجري وإيجاد الوكالء

منتج املانثورا  ٢٤٢رسير العالج والتداخل هو الرشكة الفنلندية
لويري ،والتي تقوم بتصميم ،انتاج وتصدير االثاث واملعدات عالية
النوعية للخدمات الصحية والرتفيهية يف فنلندا ودوليا

١

 xتعني وجود امليزة

Maximum length 180 cm

مقاطع منطقة الصدر
منظم االرتفاع (عايل_منخفض(
الوزن
وظيفة الثني لألسفل (جزء الرأس(
وظيفة الثني لألعىل (الجزء االمامي(
تدوير اسفل الجذع
وظيفة القفل التام لألعىل الجذع
وظيفة القفل التام ألسفل الجذع
عجالت التدوير
الحمولة القصوى
محركات الرفع (دفع فقط(
وظائف اإلفالت
وظائف السالمة التلقائية ملنع الضغط
قوس األمان (التوقف يف حاالت الطوارئ(
ارجل وكفوف قابلة للتنظيم
قفل األمان للوظائف
سطح االستلقاء
 Uجزء الوجه مصمم بالشكل
منفذ للوجه
البلد املصنع

املانثورا ٢٤١

Maximum length 190 cm

الجديد

فنلندا

تعرف أيضا دورة املانثورا ،التي يذكر فيها مخرتع املنتج ،والطبيب التصحيحي
تيوفو كيساال الذي يساعدك للحصول عىل االستفادة الكاملة من هذا الرسير
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