Posicionament

Dreama
DOLÇOS SOMNIS

Dreama és un matalàs per al llit que combina suport postural i reducció de la pressio, apte per a
nens i adults.
Dreama és clau en qualsevol programa de maneig postural 24 hores, utilitza una gran varietat de
controls posturals, el sistema pot ser configurat per acomodar fins i tot la més necessitat més
complexa de l’usuari.
Dreama contribueix a la recuperació en el període de descans, que contribuiex, a la vegada, a una
reduccio del risc de deformació esquelètic muscular. Dreama es pot utilitzar com a un sistema
preventiu o per reduir i frenar el deteriorament postural. Per tant, és apropiat a qualsevol edat.
Éstà indicat per a usuaris amb condicions associades a la paràlisis cerebral, post-trauma, postcirugia, espina bífida, escoliosis, distrofia muscular, atrofia muscular espinal, arthrogryposis,
artritis reumatoide…
Ràpid i senzill! Sense lligams difícils, sense rosques i cargols, sense subjeccions molestes, només
un matalàs de reducció de la pressió i una gran varietat de suports que es desplacen i es bloquejen
si es necessari, les configuracions es poden canviar amb l’usuari al llit i amb la mínima interrupció.
El posicionament nocturn hauria de ser de la mateixa qualitat que el posicionament diúrn ja que
passem més temps en posició de dormir que en qualsevol altre. La importància de posicionar les 24
hores és reconeguda en els últims anys com la continuació d’un bon posicionament durant el dia.
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Caract. i Espec.
Base d'alumini flexible
Set de matalassos (15 de simples i 2 de dobles)
Set de fundes per als matalassos
Cinxa per a subjecció al llit

Mesures
Quadre de mesures en cm i pes en kg.
Talla petita
Edad aproximada

Talla estàndard

9 mesos a 4 anys 9 mesos a adult

Mesures totals

56 x 120

90 x 190

17

17

Coixí simple

56 x 95 x 15

90 x 9,5 x 15

Coixí doble

56 x 19,5 x 15

90 x 19,5 x 15

Número de coixins per matalàs (simple:doble)

8:2

15:2

Càrrega màxima

80

110

Altura (base incluïda)

Models i talles
DC06
DC03

Dreama - Talla petita
Dreama - Talla estàndard

Accessoris

Bloquejadors Dreama

T-Roll, Sistema abducció
ajustable altura Dreama

Sistema de lateralització
Dreama

Arc de posicionament Dreama
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Suport de genolls Dreama

Tac Abductor Dreama

Suport de posicionament prim
Dreama

Suports de posicionament
Dreama

+ Espec.
Distrib.
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