Nieuwsbrief
Allereerst willen we u bij deze een ontspannen 2016 toewensen.
Graag gaan we voor een goede samenwerking met u!
Ook in dit jaar willen we u graag op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen.
In de laatste nieuwsbrief hebben we u kort geïnformeerd over de Cricket. Hierover kwamen veel enthousiaste
reacties, maar ook nog enkele vragen, bijvoorbeeld:
Wat zijn de voordelen van de cricket?
 Is in hoogte verstelbaar
 Demontabel en daardoor makkelijk mee te nemen
 Door centraal geplaatst groot wiel kan de Cricket om zijn as draaien
 Geen losse onderdelen die kwijt kunnen raken
 Zeer aantrekkelijke prijs á € 940,- (excl btw)
 Stimuleren en behouden van stafunctie, ook als behandelmethode te gebruiken
 Voetcontouren op voetplaat maken visueel duidelijk waar de voeten moeten staan
 Adaptatiepakket om Cricket te kunnen gebruiken bij kleinere mensen ofwel kinderen

Gaan staan is essentieel om lopen in stand te houden
Waarom zo lang mogelijk gaan staan stimuleren?
-

Verhoogt het zelfvertrouwen
Verbetert de longfunctie
Verbetert de darmfunctie
Vermindert kans op decubitus
Verbetert de lymfe- en bloedcirculatie
Het belasten van de botten versterkt de botstructuur
Verbetert de mobiliteit

De cricket verdient zichzelf binnen 6 weken terug¹
Wanneer zou je de cricket kunnen gebruiken?
Laurence: “de Cricket was mij toegewezen door mijn neuroloog om hierin het ‘gaan staan’ te oefenen, zodat ik
kracht op kon bouwen. Mijn herstel is enorm versneld door het gebruik van de Cricket..”
Anoniem, 62 jarige heer, CVA doorgemaakt: “de Cricket maakt het mogelijk om, op dagen dat het minder goed
gaat, te kunnen zitten tijdens de transfer. Maar op betere dagen te blijven staan; hierdoor bouw ik mijn
zelfvertrouwen en kracht op.”
Jonge Jongen met CP: “ik maak gebruik van de Cricket op school voor de transfers, krachtopbouw in het gaan
staan, maar ook om de samenwerking tussen onder- en bovenlichaam te oefenen en verbeteren.”
We hebben nog andere hulpmiddelen in ons assortiment die kunnen helpen de mobiliteit langer te behouden.
De volgende nieuwsbrief zal gaan over de Take a Seat en de pasTAS. Al nieuwsgierig? Bel of mail gerust!
Volg Innocare op LinkedIn of neem contact met ons op info@innocare.nl/ 026-3883598
¹ case study

Al 15 jaar de juiste steun in bewezen houdingsmanagement, met de hoogste hygiëne norm

