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Et nytt konsept 
ståstativ.

App Multisensorial Standing er et vertikalt ståstativ designet 
av Ormesa for å gjøre terapien morsommere og mer 
engasjerende, takket være en ekstraordinær multisensorisk 
opplevelse.

En patentert elektronikk som er montert under plattformen, 
forvandler lyd eller video signal til vibrasjoner.

Vibrasjonene forplanter seg gjennom hele stativet, (inkludert 
plattform, knestøtter, kroppsstøtter og bord)  slik at barnet, 
gjennom mulltisensorisk stimuli, får en morsom opplevelse.
 
Dens struktur er uten begrensning, og tilpasser seg på en 
enkel og effektiv måte til de forskjellige stillingsbehovene.

PRODUKT

MERKET

PATEN
TERT



Musikk, rytmer og 
vibrasjoner: koble til 
enheten din!
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App Multisensorial Standing kan koble til et hvilket som helst 
pedagogisk eller interaktivt verktøy, for eksempel et nettbrett, 
datamaskin, konsoll, pedagogisk programvare og så videre.
 
Lyder forvandlet til vibrasjoner forsterker de rehabiliterende 
aktiviteter, noe som gjør dem dynamiske, interaktive og 
engasjerende. Den statiske stående stilling blir en dynamisk 
opplevelse.

Stimulering 
for læring 

For barn som har vanskeligheter med å 
koordinere sanseinntrykk og motoriske handlinger, 

er App Multisensorial Standing et eksepsjonelt 
verktøy for stimulering og læring.

App Multisensorial Standing revolusjonerer 
stående øyeblikk med musikk, lyder, rytmer og 
vibrasjoner. Barn med funksjonshemninger får 

oppleve nye stimuli og glede.
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Multisensorisk
Sensorisk stimuli hjelper til med å 
overvinne fysiske og emosjonelle barrierer 
App Multisensorial Standing gjør rehabiliteringsøvelsene til holdning, evne til samhandling, koordinering av hånd og øye og kognitive 
ferdigheter, langt mer effektive. 

Med APP multisensoriell blir stående terapi et hyggelig og morsomt øyeblikk som er i stand til å stimulere barnets oppmerksomhet og 
motivasjon. De forskjellige aktivitetene som kan tilbys gjennom App Multisensorial Standing forenkler trening og terapeutiske inngrep, og 
oppmuntrer barnet til deltakelse. 

Årsak og virkning (f.eks. Trommer) kan brukes til kognitivt og motorisk arbeid, med forskjellige trommer som produserer lyder og vibrasjoner 
av varierende intensitet Å se en video av en racerbil, der forskjellige motorhastigheter gir forskjellige vibrasjoner, gjør opplevelsen mer ekte 
og morsom for barnet.

Oppfatning Oppdagelse Motivasjon

Avslag på stående terapi. Oppfatning av vibrasjoner og oppdagelsen av lyd. Aksept av rehabiliteringsprosessen.





Tekniske egenskaper 
og reguleringer
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Ramme
ingen kantramme, som hindrer kroppsbevegelse og side-arm bevegelse. 
Høydejusterbar ramme med “sikkerhets-låsesystem”.

Justering uten verktøy
justeres med spesielle knotter, designet av Ormesa, med effektivt og sikkert grep. 
Knottene opprettholder stramming effektivt takket være en intern mekanisme som ikke 
sliter og ødelegger røret.

Graderte skala
for å hjelpe til med å finne den rette posturale innstillingen valgt av terapeuten.

Patentert elektronisk utstyr 
kontrollpanel med justering av volum og vibrasjonsintensitet.

Patentert elektronisk utstyr.

PATEN
TERT
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Bekkenstøtte og bryststøtte 
uavhengig regulerbar i omkrets, høyde, for og bakover. Hvis brukeren har tilstrekkelig kroppkontroll, kan bryststøtten fjernes. 
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Bjørk kryssfinérbord

Knestøtter

designet for pedagogiske formål og for å støtte overekstremiteter, kan fjernes for å lette øvelser i overkroppen. Kan høydereguleres, tiltes 
samt for-og bakover regulering.

med avtakbar, vaskbar polstring og med rom for patella utslipp. Uavhengig høyde, forover- og bakover, rotasjon og abduktive 
reguleringer.
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Hæl stopper
bredde-og dybderegulering. 

Bjørk kryssfiner
fotstøtte med kontrollpanel og QR-kode som 
refererer til mulige brukbare applikasjoner.

Svingbare 
tvillinghjul 
Tvillinghjul med 75 mm diameter, med bakre 
bremser. Hjulene tillater bevegelse fra ett rom til 
et annet, selv under bruk.
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komponenterandre

944 Omkretsreduserende
hver 3 cm tykk, kan settes inn i støtter 
for tynnere brukere.

859 Nettbrettholder
med høyde-, hellings- og dybde 
reguleringsknapper.

865 Multiregulerbar 
nakkestøtte
med høyde, helning og regulering 
frem-og bakover.
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App størrelse og vekt
størrelse 1 størrelse 3størrelse 2
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D*

E

F

G

A

B

C
L

F

G

M

Forsikre deg om at 
tiltak F og G angitt i 
figuren ikke 
overstiger det 
foreslåtte området 
som er angitt for 
støttene.

*i størrelse 1 er den største belastningen 
gitt av tabellen. I størrelsene 2 og 3 er 
den gitt av knottene. 

0°-18°

A: base maks bredde

B: maks lengde 

C: fotstøtte til bordhøyde

D *:maks bredde med bord 

E: fotstøtte til knestøtte høyde 

F: fotstøtte til bekkenstøttehøyde 

G: fotstøtte til bryststøttehøyde 

L: minimum omkrets av støttene 

M: brukerhøyde 

Total vekt 

Maksimal belastning

66 cm

fra 76 til 88 cm

fra 49 til 77 cm

64 cm

fra 14 til 24 cm

fra 41 til 55 cm

fra 53 til 72 cm

60 cm

fra 75 til 100 cm

24,6 kg

35 kg

73 cm

fra 80 til 92 cm

fra 69 til 100 cm

70 cm

fra 14 til 42 cm

fra 62 til 86 cm

fra 82 til 110 cm

70 cm

fra 120 til 150 cm

28,5 kg

55 kg

70 cm

fra 78 til 90 cm

fra 59 til 87 cm

65 cm

fra 14 til 36 cm

fra 52 til 68 cm

fra 67 til 94 cm

65 cm

fra 90 til 125 cm

26 kg

45 kg







Simone og historien hans venter 
på deg på vår nettside Ronda og 

Ormesa, sammen med andre 
hovedpersoner i vår fantastisk 

globale fellesskap.



www.ormesa.com

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) – ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

En spesiell takk til familiene som deltok med 
entusiasme i prosjektet vårt. Det er takket være våre 

kunder og historiene deres at vi finner energi og stimuli 
som bidrar til å utvikle videre, dag for dag.

          Ronda AS - Randabergveien 308 - 4073 RANDABERG
Tlf.: 51588780 Mob. 91572071 Mail: post@ronda.no - www.ronda.no




