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Шановний пане Велогорскі!
Від імені Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідності, та
від себе особисто висловлюю щиро повагу Вам та підприємству, яке Ви
очолюєте.
Міська влада столиці України приділяє особливу увагу піклуванню за
людьми з інвалідністю, особливо дітьми, та створює всі необхідні умови для їх
реабілітації, соціалізації, здобуття майбутньої професії та доступності до
інфраструктурних об'єктів.
Так, 2 роки поспіль за підтримки влади м. Києва розвивається Київський
міський центр реабілітації дітей з інвалідністю.
Наш Центр надає послуги дітям з особливими потребами віком від 4 до
18 років, у тому числі інвалідність у яких пов’язана з руховими порушенням
різного походження.
Родини, які виховують дітей з інвалідністю, можуть відвідувати у
нашому Центрі не тільки курс реабілітації а й семінари та тренінги для батьків
та фахівців, творчі майстерні та майстер-класи, консультації з ортезування та
підбору необхідних технічних засобів реабілітації та самообслуговування.
Розуміючи виклики родин, фахівців, які щодня працюють з дітьми з
руховими порушеннями, зокрема відсутність можливості ходити самостійно,
вести активне життя, відсутність навичок у дітей керування велосипедом, ходи
по сходам в 2017 році за підтримки міської влади столиці України Києва нами
придбано надсучасне терапевтичне обладнання для відновлення функції ходи
для дітей з руховими порушеннями, а саме Автоматизований тренажер ходи
Prodrobot.

Автоматизований тренажер ходи Prodrobot нашим вихованцям, а саме
дітям з руховими порушеннями незалежно від їх походження дають можливість
відпрацювати фахівцям та навчити навичкам дітей ходи, ходи по сходах, їзди
на велосипеді, присідання тощо поєднуючи елементи вертикалізації, гри, та
емоційного задоволення маленьких пацієнтів.
Наші фахівці, використовуючи Автоматизований тренажер ходи
Prodrobot бачуть прогрес у освоєнні вищеперерахованих навичок у маленьких
пацієнтів.
Автоматизований тренажер ходи Prodrobot має низку переваг поміж
інших відомих у світі тренажерів відновлення ходи, а саме:
- Широкий спектр вправ та навичок, якими можуть оволодіти маленькі
пацієнти – більше 5;
- Індивідуальність в підходах до кожного пацієнта через широкий
спектр налаштувань (швидкість кроків, довжина кроку, інтенсивність
кроку тощо);
- Дизайн тренажеру відповідають вподобанням не тільки фахівців але й
дітей (маленький космічний корабель);
- Легкість в програмуванні, налаштуванні та керуванні;
- Мобільність пристрою через незначну його вагу та габарити.
У додаток дозвольте виказати повагу до спеціалістів компанії, яку Ви
очолюєте за можливість своєчасно отриманих послуг не тільки сервісного
налаштування та обслуговування, але й у підвищенні кваліфікації
європейського рівня наших фахівців.
З повагою,
Директор
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