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Nowości w fizykoterapii

Lympha Press® Zaawansowane aparaty do przeprowadzania 
sekwencyjnej kompresji pneumatycznej

Urządzenia Lympha Press® to najbardziej zaawansowane aparaty przeznaczone 
do przeprowadzania sekwencyjnej kompresji pneumatycznej, łączącej masaż 
z kompresją kierunkową. Efektem zastosowania urządzeń Lympha Press® jest 
znaczna redukcja obrzęków limfatycznych w długim okresie czasu. Urządzenia są 
łatwe w obsłudze i mogą być używane przez pacjentów w warunkach domowych.

Ukierunkowany masaż pneumatyczny

Naprzemienny pneumatyczny masaż kończyn stymulując system limfatyczny do 
podjęcia funkcji transportowej ukierunkowuje przepływ płynów w stronę tułowia, 
co  powoduje ich przejęcie przez umiejscowione tam zdrowe naczynia limfatyczne. 
Ukierunkowany masaż pneumatyczny pomaga w redukcji obrzęku naczyniowego  
i stymuluje przepływ żylny. Urządzenia firmy MEGO AFEK oferują następujące tryby 
masażu:

• Sekwencyjny - stymulacja przepływu limfy w kończynie od obszarów najbardziej 
oddalonych od tułowia do najbardziej zbliżonych do tułowia.

• Falowy - fala ciśnienia o szerokości ok. 30 cm, wędrująca od obszarów 
najbardziej oddalonych od tułowia do najbardziej zbliżonych do tułowia,  
o łagodniejszym przebiegu niż masaż sekwencyjny.

• Preterapia (Pretherapy™) - technika opracowana na podstawie manualnego 
masażu limfatycznego, polega na przygotowaniu ciała pacjenta na przyjęcie 
dodatkowej porcji płynów poprzez opróżnienie w pierwszej kolejności węzłów 
chłonnych znajdujących się w tułowiu i w górnej części kończyny. Preterapia 
działa jedynie w połączeniu z jednym z pozostałych trybów (preterapia  
+ sekwencja lub preterapia + fala).

Lympha Press® jest najczęściej polecanym 
urządzeniem do leczenia obrzęków 
limfatycznych na całym świecie dzięki temu,  
że oferują:

• system nakładających się komór 
przenoszących płyny bez zbędnych przerw, 
krótki cykl pracy, maksymalnie zwiększający 
pobór limfy oraz poprawiający skuteczność 
leczenia,

• zaawansowane protokoły zabiegowe, 
w tym preterapię (Pretherapy™) opartą  
na zasadach manualnego masażu 
limfatycznego,

• innowacyjne kurtki i spodnie obejmujące 
klatkę piersiową (lub jej część) oraz wysokiej 
jakości mankiety na kończyny, wykonane  
z wytrzymałych materiałów najwyższej klasy.

Wskazania:

• obrzęk limfatyczny kończyn dolnych  
i górnych,

• mastektomia,
• urazy i kontuzje sportowe,
• obrzęki pooperacyjne i powstałe w wyniku 

długotrwałego unieruchomienia,
• obrzęk lipidowy,
• żylaki,
• owrzodzenie zastoinowe żylne,
• niewydolność żylna,
• dysfunkcje pompy mięśniowej,
• trudno gojące się rany (skrócenie czasu 

gojenia się ran),
• bóle mięśniowe i nerwobóle,
• objawy "zmęczonych nóg",
• filarioza.

Lympha Press Optimal® - urządzenie do masażu ciśnieniowego 
do zastosowań klinicznych, 24 wyjścia, obsługa do dwóch  
12-komorowych mankietów jednocześnie, 4 tryby pracy, współpraca  
z komputerem, możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie.

Tryb pracy:

Regulacja ciśnienia [mmHg]:

Wymiary [cm]:

Waga [kg]:

Zasilane [V]:

sekwencyjny, falowy, preterapia + sekwencja, preterapia + fala

20 do 90

19 x 37,5 x 31,5

6,7

230

Dane techniczne:
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Lympha Press® Zaawansowane aparaty do przeprowadzania 
sekwencyjnej kompresji pneumatycznej

Lympha Press® PCD 51™ - przenośne urządzenie do sekwencyjnego 
masażu ciśnieniowego dedykowane do zastosowań  profesjonalnych  
i domowych oraz do wypożyczalni. Posiada 8 wyjść, obsługa do dwóch  
4-komorowych mankietów jednocześnie.

Tryb pracy:

Regulacja ciśnienia [mmHg]:

Wymiary [cm]:

Waga [kg]:

Zasilane [V]:

sekwencyjny

20 do 80

22 x 17 x 13

1,5

230

Dane techniczne:

Urządzenie współpracuje z mankietami 4 - komorowymi na kończyny dolne lub 
górne. Na specjalne zamówienie dostępna półkurtka ComfyLite 8.

Urządzenia współpracują z mankietami na kończyny górne, dolne, kurtkami, 
spodniami i śpiworem. Szczególnie polecamy akcesoria, umożliwiające objęcie 
masażem pneumatycznym tułowia, co pozwala na efektywniejsze przemieszczenie 
limfy z kończyny do pachowych węzłów chłonnych, co w widoczny sposób 
wspomaga rehabilitację kończyny górnej, zwłaszcza u pacjentów po mastektomii.

Półkurtki COMFYLITE (8 komór), COMFYSLEEVE 1-75 (12 komór) i kurtka LYMPHA 
JACKET (24 komory) pozwalają na przeprowadzenie zabiegu jednocześnie na 
kończynie górnej, barku oraz klatce piersiowej z jamą brzuszną i dołem pachowym.

Spodnie LYMPHA PANTS (24 komory) pozwalają na przeprowadzenie zabiegu 
jednocześnie na biodrach, udach, pośladkach i nogach.

Śpiwór LYMPHA POD to jedyny na świecie 40-komorowy śpiwór dla pacjentów 
bariatrycznych, ułatwiający przeprowadzenie zabiegu na osobie o dużej wadze  
lub z ograniczoną ruchomością.

Mankiety dla urządzeń Lympha Press Mini® i Optimal®:

Lympha Press Mini® - przenośne urządzenie do sekwencyjnego masażu 
ciśnieniowego dedykowane do zastosowań domowych, 24 wyjścia, obsługa  
do dwóch 12-komorowych mankietów jednocześnie.

Tryb pracy:

Regulacja ciśnienia [mmHg]:

Wymiary [cm]:

Waga [kg]:

Zasilane [V]:

sekwencyjny

20 do 80

19 x 37,5 x 31,5

5,3

230

Dane techniczne:

https://meden.com.pl/oferta/wielka-7-chattanooga-w-promocji/1369-aparat-do-elektroterapii-intelect-advanced-stim.html


Nowości w fizykoterapii

Cryoback3 Kriolipoliza 3.0 - zaawansowana technologia do nieinwazyjnej walki 
z nadwagą i cellulitem

Cryoback3 to urządzenie nowej generacji, które łączy w sobie trzy różne 
technologie: lokalną redukcję tkanki tłuszczowej przy pomocy kriolipolizy, działanie 
ochronne wykorzystujące EMS (Elektryczną Stymulację Mięśniową) oraz  prądy 
impulsowe, które aktywizują procesy regeneracyjne komórek.

Dzięki ukierunkowanemu i głębokiemu oddziaływaniu CRYOBACK* daje lepsze 
rezultaty niż inne technologie obecnie dostępne na rynku. Za pomocą urządzenia 
można przeprowadzić nieinwazyjną liposukcję poprzez zamrożenie komórek 
tłuszczowych, jednocześnie nie zaburzając metabolizmu innych tkanek.

Synergiczne działanie kilku technologii zapewnia wyjątkowo dobre rezultaty  
w obrębie ciała i twarzy dając  oprócz efektu odchudzającego działanie ujędrniające 
i przeciwstarzeniowe bez konieczności poddawania się zabiegom operacyjnym.

Pielęgnacja twarzy i ciała:

Celem lipolizy jest poprawa sylwetki pacjenta. Dokonuje się tego poprzez eliminację 
zbędnych komórek tłuszczowych za pomocą terapii zimnem.

Metoda opiera się na schładzaniu i kontroli adipocytów (komórek tłuszczowych),  
co prowadzi do krystalizacji zawartych w nich tłuszczy. Komórki otrzymują sygnał do 
apoptozy, powodującej  ich śmierć, co skutkuje wolnym uwalnianiem z nich tłuszczy. 
Po pewnym czasie zostają one usunięte z organizmu wraz z adipocytami, w których 
się znajdowały. W efekcie tkanka tłuszczowa kurczy się i nabiera nowego kształtu.

 

CRYO LIPO niszczy komórki tłuszczowe:

Adipocyty są bardziej wrażliwe na zmiany temperatury ciała niż inne tkanki, zaś 
długotrwała ekspozycja na temperatury między 0 - 4oC niszczy je.

Docelowa temperatura przy eliminowaniu komórek:

• CRYO STIM pozwala na spalenie określonej ilości kalorii poprzez stymulację 
aktywności mięśniowej, oraz krążenia, dodatkowo ujędrniając tkanki. Efektem 
jest szybka redukcja tkanki tłuszczowej podczas zabiegu. Aktywność mięśni  
dodatkowo ułatwia usuwanie zniszczonych adipocytów.

• CRYO STIM chroni ciało
• CRYO STIM generuje odpowiedni prąd EMS w celu stymulacji mięśni podczas 

kriozabiegu w określonych partiach ciała. Dzięki temu utrzymywany jest 
metabolizm zapobiegający obumieraniu innych tkanek w trakcie zabiegu.

CRYO STIM stymuluje włókna mięśniowe:
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Impulsy elektryczne dostraczane są przez elektrody podłączone bezpośrednio 
do PADÓW kriolipolizy w pobliżu obszaru leczenia. Dostępnych jest ponad  
6 programów, oferujących różne częstotliwości. Umożliwia to oddziaływanie 
pomiędzy skórą a warstwą mięśni głębokich dając efekt stymulujący lub torujący 
relaksację.

Cryoback3 Kriolipoliza 3.0 - zaawansowana technologia do nieinwazyjnej walki 
z nadwagą i cellulitem

Aktywne składniki są dostarczane do warstw skóry przy użyciu prądów impulsowych.
Na skutek tego głębokie warstwy skóry otrzymują 80-90% aktywnych składników, 
co odpowiada współczynnikowi penetracji większemu o 200-300% w porównaniu 
do terapii tradycyjnych.

Prądy impulsowe wspierają penetrację aktywnych składników stosowanych na 
skórze pacjenta. Taka intensywna, zimna aplikacja redukuje wrażliwość skóry, 
zwiększając jej przepuszczalność dla wprowadzanych substancji, które łatwiej 
docierają do głębszych warstw skóry. Zabieg aktywuje również przylegające tkanki 
i zapobiega zmianom skóry w trakcie eliminacji toksyn.

CRYO PULSE regeneruje komórki:

Docelowa temperatura zapewnia wnikanie składników 
aktywnych:

Temperatura skóry poddawanej zabiegowi  mieści się między -10 a 0oC, mimo to 
pacjent nie odczuje gorąca ani uczucia pieczenia w trakcie zabiegu. Schłodzenie 
skóry skutkuje wazokonstrykcją, która sprawia, że substancje aktywne nie są 
rozprowadzane po ciele ale koncentrują się w docelowym obszarze, co powoduje 
efektywność zabiegu. 

Zastosowanie CRYOBACK:

CRYOBACK z powodzeniem sprawdza się 
w leczeniu wrażliwej skóry oraz usuwaniu 
zmarszczek, przebarwień, trądziku 
różowatego, celulitu, rozstępów, lokalnego 
nagromadzenia tkanki tłuszczowej, obwisłej  
i wysuszonej skóry.

• skóra staje się miękka i gładka,
• wygląd skóry jest lepszy,
• wzmocnione zostają kolagenowe 

komponenty skóry,
• dochodzi do stymulacji regeneracji komórek,
• tłuszcz jest wyeliminowany.

Uzyskiwane efekty:
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Zalety CRYOBACK*:

Cryoback3 Kriolipoliza 3.0 - zaawansowana technologia do nieinwazyjnej walki 
z nadwagą i cellulitem

• zabieg jest bezbolesny - nie narusza integralności skóry (brak krwiaków  
i obrzęków),

• pacjent może od razu wrócić do pracy i aktywności społecznej,
• brak ograniczeń żywieniowych i związanych z aktywnością fizyczną, bardzo mało 

przeciwskazań,
• w trakcie zabiegu pacjent  może wygodnie leżeć, czytać, rozmawiać przez 

telefon, używać laptopa lub po prostu wypoczywać.

CRYOBACK3 jest wszechstronny  
i w przeciwieństwie do innych maszyn  może 
przeprowadzić kriolipolizę nie tylko w dużych  
partiach ciała tj. brzuch, biodra, łydki, pośladki, 
ręce, plecy i nogi ale dzięki dedykowanej 
końcówce można nawet wykonać zabiegi na 
twarzy i szyi.

Zabieg trwa 60 min., z czego 30 min. jest 
poświęcone na kriolipolizę. Dwa różne obszary 
tj. biodra, podbrzusze lub łydki, mogą być 
poddawane terapii  w trakcie jednej sesji.

Wykonanie kriolipolizy przez 4 PADY 
powoduje skrócenie czasu zabiegu i zwiększa 
efektywność przy usuwaniu głęboko położonej 
tkanki tłuszczowej, która jest trudniej osiągalna 
jeśli używane są inne metody kriolipolizy.

Temperatura jest kontrolowana poprzez 
4 kanały używające systemu zarządzania 
temperaturą, który standaryzuje czynności przy 
dużych partiach ciała i rozpoznaje ich aktualną 
temperaturę. Wszystkie poprzednie pliki  
i krzywe temperaturowe mogą być również 
kontrolowane za pomocą komputera.

Zabieg CRYOBACK3:

Zasilane [V/Hz]:

Maksymalny pobór mocy [W]:

Wymiary (szer. x gł. x wys.) [cm]:

Masa netto [kg]:

Zakres temperatur [oC]:

Częstotliwość impulsów [Hz]:

Napięcie międzyszczytowe max. (FIXPAD) [Vpp]:

Napięcie międzyszczytowe max. (Handprobe) [Vpp]:

AC 100, 240V, 50/60

350

47 x 46 x 110

35

-10 ~40

250-4000

100

13

Dane techniczne:
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Stois Pelvictrainer Tening mięśni dna miednicy bez kontaktu
intymnego z biofeedbackiem

Co to jest dno miednicy?

Pelvictrainer z biofeedbackiem rejestruje aktywność  mięśni 
dna miednicy podczas napinania, rozluźniania oraz czasu 
trwania skurczu w trakcie wykonywanych ćwiczeń. Na monitorze 
wyświetlany jest prosty do zrozumienia  wykres, wg którego 
pacjent wykonuje trening. 

Stopień trudności definiowany jest przez personel  
i indywidualnie dostosowany do potrzeb osoby wykonującej 
ćwiczenia. Konfiguracja wykresu jest prosta i łatwa  
do zaprogramowania. 

Stopień spełnienia wymagań wyrażony jest w procentach,  
co pozwala na precyzyjną i obiektywną obserwację postępów 
terapeutycznych każdego pacjenta. 

• aktywny trening MDM,
• specjalnie opracowane ćwiczenia koordynacyjne.

W miednicy  znajdują się silne mięśnie i więzadła nazywane 
mięśniami Kegla, rozpięte są pomiędzy kością łonową  
a guziczną. Ich zadaniem jest utrzymanie narządów jamy 
brzusznej i miednicy we właściwej pozycji. 

Do funkcji dna miednicy należy  podparcie  i utrzymanie we 
właściwym  położeniu organów  znajdujących się w miednicy 
mniejszej - pęcherz moczowy, odbytnica, kanał odbytu  
i narządy płciowe.  Dlatego mięśnie w tym rejonie powinny być 
mocne i sprężyste. Z wiekiem, gdy powłoki wiotczeją, organy 
wewnętrzne opadają naciskając na dno miednicy, przez co 
stają się słabe. W efekcie pojawia się mimowolne wyciekanie 
moczu  np. podczas kaszlu, śmiechu, biegania itp. Może również 
dojść do wypadania narządu rodnego, cewki moczowej oraz 
zaniku doznań seksualnych u kobiet  i  mężczyzn (problemy  
z erekcją).

Pelvictrainer dla kobiet i mężczyzn:

Pelvictrainer jest skutecznym i komfortowym rozwiązaniem 
dla osób z osłabionymi MDM.  Trening  odbywa  się bez kontaktu 
intymnego w ubraniu, nie krępując pacjenta.

Pacjent i fizjoterapeuta mogą obserwować i kontrolować  
na monitorze poprawność wykonywanych ćwiczeń, które są 
kluczowe w osiągnięciu efektów. Trenując 3 razy w tygodniu 
efekty są odczuwalne już po 10-20 treningach. Nie ma żadnych 
skutków ubocznych. Dla kobiet po porodzie i osób po operacji  
w obrębie dna miednicy, warunkiem są wygojone rany. 

Osoby z rozrusznikiem serca, słabym sercem lub kompleksowym 
zaburzeniem funkcji  w obrębie miednicy powinny przed 
treningiem skonsultować się z lekarzem.
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Localite System nawigacyjny do urządzeń do przezczaszkowejstymulacji 
magnetycznej (TMS)

Localite TMS Navigator to system nawigacyjny do urządzeń do 
przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) z konfigurowalną 
platformą, którą można dostosować do własnych potrzeb.

Z system do neuronawigacji TMS możesz zaplanować obszary 
stymulacji oraz monitorować i nagrywać prawidłową pozycję 
pacjenta i aplikatora.

Opcje systemu:

• system bazujący na obrazach MRi,
• system bazujący na modelach mózgu,
• moduł planowania terapii.

Localite TMS Navigator oferuje szeroki zakres rozwiązań - 
możliwość wyboru opcji pasującej do Twoich potrzeb. 

Wysoko wyspecjalizowany system nawiagcji pozwala na precyzje 
śledzenie i rejestrowanie pozycji aplikatora do TMS. W przypadku 
odchylenia od zakładanego położenia system natychmiast 
poinformuje o konieczności korekcji położenia, aby zapewnić 
pełną skuteczność i bezpieczeństwo terapii. System cechuje 
się ponadto bardzo dużą dokładnością co znacznie wpływa na 
jego skuteczność.

Kontrola odbywa się w trybie ciągłym, a przyjazne użytkownikowi 
oprogramowanie pozwala łatwo korzystać z dostępnych funkcji. 
Ważne operacje mogą być ponadto nadzorowane za pomocą 
pilota nożnego, a więc ręce pozostają wolne i mogą wykonywać 
inne zadania. 

System jest w pełni konfigurowalny i pozwala na pracę  
w oparciu o zdjęcia MRi oraz bez nich. System Localite TMS 
Navigator możne być również wyposażony w różne moduły tj. 
moduł badawczy oraz liczne dodatkowe wyposażenie sprzętowe. 

W najbardziej rozwiniętym systemie Localite TMS Navigator 
pozwala na nadzorowanie pracy robota do terapii TMS np. Axilum 
Robotics. 

Nowości w diagnostyce
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C-Mill  Terapia funkcjonalna, nauka chodu, stania i reedukacja

Zaawansowany system C-Mill jest 
niezastąpiony w codziennej terapii funkcjonalnej. 
C-Mill pozwala na prowadzenie treningów 
w rehabilitacji wczesnointerwencyjnej. 
Dzięki zaawansowanemu systemowi 
C-Mill pozwala usprawnić wzorzec chodu,  
a także redukować ryzyko upadku. Rozwinięcie 
treningu o bieżnię C-Mill to także poprawa 
dystrybucji balansu. Bieżnia dostępna jest 
w 3 różnych wersjach z wieloma bardziej 
zaawansowanymi opcjami. Wczesna 
rehabilitacja jest możliwa dzięki opcjom treningu 
balansu oraz systemowi odciążenia pacjenta. 
Trening prowadzony jest dzięki projekcjom 
na powierzchni bieżni. Daje to możliwość 
przyzwyczajenia pacjenta do patrzenia w przód  
i jednoczesnej uwagi podczas chodu.

Zalety C-Mill:

• trening chodu w sposób poprawny funkcjonalnie,
• możliwość wielokrotnego powtarzania i zróżnicowania treningu,
• trening jest motywujący i angażujący dla pacjenta,
• trening w bezpiecznym środowisku,
• dostępne narzędzia do oceny chodu,
• obiektywne pomiary i testy,
• monitorowanie osiągów w czasie rzeczywistym,
• raportowanie,
• łatwość podpięcia pacjenta i rozpoczęcia terapii.

System do prowadzenia wczesnej rehabilitacji 
oraz system odciążenia pacjenta. Właściwości 
systemu:

Mill VR+

• trening chodu w sposób poprawny funkcjo-
nalnie,

• możliwość wielokrotnego powtarzania  
i zróżnicowania treningu,

• trening jest motywujący i angażujący dla pa-
cjenta,

• trening w bezpiecznym środowisku,
• dostępne narzędzia do oceny chodu,
• obiektywne pomiary i testy,
• monitorowanie osiągów w czasie rzeczywi-

stym,
• raportowanie,
• łatwość podpięcia pacjenta i rozpoczęcia 

terapii.

System do prowadzenia wczesnej rehabilitacji 
oraz system odciążenia pacjenta. Właściwości 
systemu:

C-Mill VR

• wszystkie opcje dostępne w bieżni C-Mill,
• możliwość treningu w rzeczywistości wirtual-

nej,
• opcjonalnie możliwość oceny balansu,
• szerokość pasa chodu 0,7 metra,
• rama do odciążenia pacjenta,
• opcjonalnie kamery z przodu i tyłu pacjenta,
• opcjonalnie regulowane poręcze,
• opcjonalnie narzędzia do oceny.

Trening z wykorzystaniem rozkładu kroków na 
podłożu. Właściwości systemu:

C-Mill

• możliwość treningu w rzeczywistości wirtual-
nej,

• szerokość pasa chodu 0,7 metra,
• rama do odciążenia pacjenta,
• opcjonalnie kamery z przodu i tyłu pacjenta,
• opcjonalnie regulowane poręcze,
• opcjonalnie narzędzia do oceny.

Opcje bieżni C-Mill:

• BWS (system odciążenia pacjenta) – system z podwieszeniem nad głową pa-
cjenta pozwalający na procentowe odciążenie osoby trenującej na bieżni. Od-
ciążenie może wynosić do 100 kg,

• balans – ocena balansu pozwala na rozszerzenie możliwości systemu C-Mill,
• narzędzia badawcze – rejestracja danych w trakcie treningu jest bardzo waż-

na z punktu widzenia oceny procesu rehabilitacji. C-Mill dysponuje typowymi 
narzędziami badawczymi: trening kontrolowany manualnie, synchronizacja  
z systemami zewnętrznymi, akwizycja danych w trybie live i ich modyfikacjami 
(pomiar liczby kroków, dystansu, magnitudy, odchyleń).

Nowości w rehabilitacji neurologicznej
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System Indego oferuje pacjentom urozmaiconą rehabilitację chodu  opartą na 
zasadach nauki funkcji motorycznych, skierowaną głównie do osób cierpiących  
z powodu urazów rdzenia kręgowego. 

Terapeuci prowadzący trening mogą regulować poziom wsparcia oferowany przez 
urządzenie Indego, używając aplikacji dla systemu IOS. Poziom pomocy można 
regulować osobno dla stawów biodrowych i kolanowych, umożliwiając  dobranie 
ustawień w sposób precyzyjny i indywidualny. 

Zróżnicowane funkcje systemu gwarantują spersonalizowane podejście  
do pacjenta podczas całego procesu rehabilitacji. W celu osiągnięcia optymalnych 
wyników wymagany jest aktywny udział pacjenta, ponieważ musi on pobudzić 
funkcjonowanie nieużywanych mięśni nóg, aby poruszać się przy pomocy 
niskiego poziomu wsparcia. Na zakończenie każdej sesji dostępny jest raport 
przedstawiający szczegółowe dane oraz postęp pacjenta w rehabilitacji. Możliwość 
dobierania unikalnych ustawień oraz śledzenia postępu pacjentów sprawia, iż są oni 
jeszcze bardziej zmotywowani podczas całej rehabilitacji.

Indego Egzoszkielet do rehabilitacji i reedukacji chodu

Ultralekki:

Dzięki wadze 12kg, urządzenie Indego jest najlżejszym egzoszkieletem dostępnym 
na rynku i zapewnia  łatwą obsługę, transport oraz przechowywanie.

Terapia zindywidualizowana:

Indego umożliwia lekarzom wyznaczanie pacjentom trudniejszych celów, dobiera-
nie ustawień urządzenia tak, aby dopasować je do indywidualnych potrzeb każ-
dego pacjenta. Co więcej, urządzenie posiada opcję regulacji parametrów kroków 
w czasie rzeczywistym w celu odtworzenia naturalnego chodu oraz zgodnego  
z zaplanowanym programem treningu umiejętności motorycznych. 

Modularność:

Dzięki modularnej konstrukcji, urządzenie zapewnia błyskawiczny montaż na ciele 
pacjenta. Zarówno pacjenci, jak i rehabilitanci niezwykle cenią sobie intuicyjną kon-
strukcję urządzenia. Sprawia to, iż cenny czas sesji rehabilitacyjnej jest w całości 
wykorzystywany na reedukację chodu, a nie na naukę obsługi urządzenia oraz jego 
montaż.

Nowości w rehabilitacji neurologicznej
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Indego Egzoszkielet do rehabilitacji i reedukacji chodu

Opłacalność inwestycji:

Urządzenie umożliwia wykonanie większej liczby kroków podczas jednej sesji, przy 
zmniejszonym wysiłku fizycznym ze strony rehabilitanta w porównaniu do tradycyjnej 
nauki chodzenia. Poza zwiększeniem wydajności personelu, ta pionierska 
technologia  może przyciągnąć pacjentów. Co więcej, urządzenie przyciąga uwagę 
administracji odpowiedzialnej za opiekę zdrowotną ze względu na błyskawiczny 
zwrot kosztów inwestycji.

Potwierdzona skuteczność rehabilitacji:

Pionierska technologia, w połączeniu z wyróżniającą się, pozytywną oceną kliniczną 
stanowi niezawodny przepis na sukces. Idea łatwego do opanowania treningu  
z zastosowaniem urządzenia Indego oferującego  rozmaite poziomy zaawansowania, 
pozwoli rehabilitantom stać się ekspertami w posługiwaniu się urządzeniem oraz 
podnieść skuteczność rehabilitacji oferowanej przez Indego.

Moc:– zasilanie akumulatorem Li-Ion

Waga [kg]:

Szerokość biodra [cm]: 

Długość uda [cm]:

Długość podudzia [cm]:

Interfejs:

Wzrost pacjenta [cm]:

Maksymalna waga pacjenta [kg]:

Zakres spastyczności:

Dane techniczne:
zasilanie akumulatorem Li-Ion

12

34 - 42.2 

37 - 49 

42 - 55 

feedback dla pacjenta w postaci wibracji 

 i kolorwych diod LED

zmiana parametrów poprzez aplikację 

komunikacja bluetooth

155 - 191 

113 

do 3 wg. skali Ashwortha

Badania naukowe:

„Indego jest niezwykle modularnym, 
łatwym w obsłudze  egzoszkieletem, 
umożliwiającym  pacjentom chodzenie 
przy jego użyciu już podczas pierwszej 
sesji.”

Arun Jayaraman PT, PhD, Instytut 
rehabilitacji w Chicago, Chicago, Illinois

„Indego jest narzędziem 
rehabilitacyjnym, pozwalającym mi 
uczyć pacjentów chodzenia tak, jak 
nigdy wcześniej. Urządzenie to posiada 
ogromne możliwości i jest bardzo łatwe 
w użyciu.”

Casey Kandilakis, PT, DPT, NCS, 
Shepherd Center, Atlanta, Georgia
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Podstawowe zalety: 

• system podparcia ramienia z małą inercją, 
• system oparty na bardzo dokładnych czujni-

kach ruchu i położenia,
• biofeedback z ćwiczeniami funkcjonalnymi  

w przestrzeni 1D, 2D i 3D,
• narzędzia do oceny postępu terapii oraz do-

kumentacji rehabilitacji pacjenta,
• czujnik chwytu.

Oprogramowanie: 

• baza danych pacjentów, 
• indywidualne dopasowywanie parametrów 

terapii dla każdego pacjenta,
• różne poziomy ćwiczeń, 
• gry i zadania motywujące pacjenta,
• regulowana przestrzeń robocza,
• narzędzia do oceny terapii, 
• przejrzyste raportowanie. 

Armeo® Senso Neurorehabilitacja kończyny górnej

Parametry systemu: 
• waga czujnika: 18 g,
• wymiary czujnika: 42 x 32 x 16 mm, 
• liczba czujników: 3,
• pomiar 6 stopni swobodu ruchu,
• zasilanie akumulatorowe,
• czujnik wykrywający kompensację ruchu tułowia.

Wymagania pomieszczenia dla systemu: 

• powierzchnia: 2 x 2 x 2,3 m,
• temperatura: 10-35 °C,
• wilgotność: 30-75 %. 

System odciążenia - SaeboMAS mini:

• ultralekki i mocowany do blatu stołu,
• możliwość odciążenia lewej i prawej kończy-

ny górnej,
• przeznaczony dla pacjentów neurologicz-

nych w celu usprawnienia funkcji motorycz-
nych,

• mechaniczny, sprężynowy system odciąże-
nia z regulowanym poziomem kompensacji 
ciężaru kończyny,

• maksymalne odciążenie kończyny do  
ok. 4 kg,

• waga systemu ok. 3 kg.

Armeo® Senso to produkt zaprojektowany do neurorehabilitacji kończyny górnej. 
Urządzenie wspomaga terapię u osób, które utraciły funkcjonalność lub mają ogra-
niczoną funkcjonalność ramienia spowodowaną problemami lub urazami centralne-
go lub obwodowego układu nerwowego.

Nowości w rehabilitacji neurologicznej
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Neuroforma Nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych  
i kontroli równowagi

Neuroforma to nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych  
i kontroli równowagi. Składa się z dużego wyświetlacza, systemu informatycznego 
do analizy danych i systemu optycznego do analizy ruchu w technologii 3D. 
Urządzenie jest solidne i łatwe w obsłudze. Zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu 
jest odpowiednie nawet do niewielkiej sali czy gabinetu; można je też bez wysiłku 
przemieszczać.

Jak to działa?:

Korzystając z Neuroformy, pacjent stoi lub siedzi naprzeciwko ekranu. Widzi na nim 
swoje rzeczywiste, lustrzane odbicie, wokół którego pojawiają się wirtualne obiekty. 
Zadaniem pacjenta jest kierowanie swoim odbiciem w taki sposób, by złapać, 
przesunąć lub uderzyć pojawiające się obiekty.

Dzięki wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości pacjent otrzymuje 
natychmiastową informację zwrotną (biofeedback). Po każdym ćwiczeniu może 
obejrzeć proste statystyki, które dostępne są także w formie długookresowych 
raportów z zaznaczeniem postępów w poszczególnych zadaniach.

Zastosowania:

• rehabilitacja neurologiczna,
• rehabilitacja neuropsychologiczna,
• fizjoterapia,
• geriatria,
• rehabilitacja pourazowa,
• rehabilitacja ortopedyczna,
• wsparcie rozwoju dzieci  

z niepełnosprawnością,
• profilaktyka prozdrowotna.

Najważniejsze usprawniane funkcje 
ruchowe:

• koordynacja wzrokowo-ruchowa,
• synchronizacja ruchów,
• koordynacja ruchów przeciwstronnych,
• ruchomość stawów,
• siła i wytrzymałość mięśni,
• szybkość reakcji,
• kontrola ruchów,
• dystrybucja obciążenia,
• kontrola równowagi.

Najważniejsze usprawniane funkcje 
poznawcze:

• skupienie uwagi,
• podzielność uwagi,
• hamowanie reakcji odruchowych,
• pamięć,
• operowanie posiadaną wiedzą,
• percepcja wzrokowa,
• liczenie,
• czytanie,
• podejmowanie decyzji,
• rozwiązywanie problemów.
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Neuroforma Nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych  
i kontroli równowagi

Ćwiczenia w Neuroformie:

Atrakcyjne wirtualne środowisko

Pacjent wykonuje zadania w atrakcyjnym wirtualnym środowisku, 
co zwiększa jego zaangażowanie i motywację oraz poprawia 
nastawienie do ćwiczenia i zadowolenie z usług rehabilitacyjnych. 
Wszystkie te elementy mają też swój wkład w zwiększenie 
efektywności rehabilitacji.

Unikatowe zadania ruchowo-poznawcze

Baza interaktywnych ćwiczeń stanowi podstawę systemu 
Neuroforma. Połączenie zadań poznawczych i ruchowych  
w tzw. paradygmacie podwójnego zadania stanowi o 
unikatowości Neuroformy. Pacjent kieruje obiektami na ekranie 
za pomocą ruchów ciała, dzięki czemu nieustannie poprawia 
sprawność fizyczną. Jednocześnie stawiany jest przed zadaniami 
umysłowymi o różnym stopniu złożoności. Włączenie elementów 
poznawczych do zadań ruchowych przynosi korzyści w pracy 
ze wszystkimi pacjentami, a w rehabilitacji neurologicznej jest 
szczególnie istotne. Skuteczność ćwiczeń Neuroformy wspierają 
badania naukowe (m.in. Stryła i Banaś, 2015).

Innowacyjny moduł terapii lustrzanej

Moduł terapii lustrzanej to specjalistyczne ćwiczenia dedykowane 
zwłaszcza pacjentom po udarze. Tradycyjne lustro zostało 
zastąpione kamerą i ekranem. Dzięki zaawansowanej analizie  
i transformacji obrazu pacjent z połowicznym niedowładem 
widzi na ekranie własne odbicie lustrzane, na którym niesprawna 
kończyna porusza się symetrycznie i w takim samym zakresie, jak 
sprawna. Skuteczność terapii lustrzanej w Neuroformie została 
udowodniona naukowo (Opara i in. 2016).

Trening kontroli równowagi

Moduł kontroli równowagi z platformą posturograficzną  
to rozszerzenie podstawowego stanowiska Neuroforma. Celem 
ćwiczeń jest poprawa czucia głębokiego, utrwalanie właściwych 
wzorców ruchowych i wzmacnianie mięśni posturalnych. Część 
ćwiczeń zawiera zadania wykonywane kończynami górnymi przy 
jednoczesnej konieczności kontrolowania równowagi. Moduł 
doskonale uzupełnia rehabilitację pacjentów neurologicznych  
i ortopedycznych  oraz seniorów.

Korzyści dla placówki:

• Zwiększenie konkurencyjności: Neuroforma poszerza ofertę 
o innowacyjną rehabilitację z wykorzystaniem technologii 
wirtualnej rzeczywistości i biofeedbacku.

• Podniesienie skuteczności usług: Neuroforma łączy 
doświadczenie i wiedzę ekspertów oraz najnowsze osiągnięcia 
naukowe i technologiczne.

• Zwiększenie efektywności finansowej: wystarczy jedno 
kompleksowe narzędzie, aby prowadzić zabiegi z wielu 
obszarów, z różnymi grupami pacjentów.

Korzyści dla terapeuty:

• Usprawnienie przebiegu rehabilitacji: Neuroforma 
automatycznie zbiera informacje o przebiegu i rezultatach 
ćwiczeń i przechowuje je w profilach pacjentów.

• Zwiększenie kontroli nad ćwiczeniami: terapeuta decyduje 
o tym, jak będzie wyglądać ćwiczenie, a Neuroforma 
odpowiednio prezentuje zadanie i na bieżąco koryguje 
pacjentów.

• Lepsze wykorzystanie potencjału specjalisty: różnorodne 
ćwiczenia, łączące zadania z wielu obszarów rehabilitacji 
pozwalają terapeucie w pełni wykorzystać swoje umiejętności 
i prowadzić efektywną terapię różnych funkcji jednocześnie.

Korzyści dla pacjentów:

• Zwiększenie zadowolenia i zaangażowania: atrakcyjne 
zadania w formie prostych gier, uzupełnione o subtelne 
elementy motywacyjne zmieniają monotonne ćwiczenia  
w motywujące wyzwania.

• Zwiększenie skuteczności zabiegów: intensywna, 
wielowymiarowa, zweryfikowana klinicznie rehabilitacja  
z Neuroformą prowadzi do szybszego osiągnięcia postępów, 
a efekty widoczne są w wielu aspektach funkcjonowania 
pacjenta.

• Podkreślenie postępów: jasne statystyki z ćwiczeń, 
automatyczne dostosowanie poziomu trudności do optimum 
pacjenta oraz proste raporty z postępów uwidaczniają nawet 
niewielkie postępy rehabilitacji.

Nowości w rehabilitacji neurologicznej
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Neuroforma Nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych  
i kontroli równowagi

Funkcjonalności Neuroformy:

Tworzenie profili pacjentów

Wszystkie informacje o pacjencie i jego ćwiczeniach przechowywane są w jego 
profilu. Liczba profili jest nieograniczona.

Tworzenie sesji treningowych

Różnorodna baza ćwiczeń daje ogromy wybór. Jasny podział na kategorie  
i przejrzysty interfejs gwarantują szybkie odnalezienie zadań odpowiednich dla 
każdego pacjenta.

Pomoce multimedialne

Baza pomocy multimedialnych w postaci filmów instruktażowych wspiera pacjentów 
na początkowym etapie pracy z Neuroformą, później mogą one zostać wycofane. 
Dzięki nim pacjent poznaje cel każdego ćwiczenia oraz prawidłowy sposób jego 
wykonania.

Wybór parametrów ćwiczeń

Decyzja o wyjściowym poziomie trudności, liczbie powtórzeń i zakresie ruchów 
pozostaje po stronie terapeuty. Jeśli ćwiczenie okaże się zbyt łatwe lub zbyt trudne, 
inteligentne algorytmy systemu odpowiednio je zmodyfikują. 28 zróżnicowanych 
poziomów trudności gwarantuje precyzyjne dostosowanie do aktualnej sprawności 
każdego pacjenta.

Automatyczna sesja treningowa

System informatyczny prezentuje kolejne ćwiczenia zgodnie z wprowadzonymi 
ustawieniami. W przerwach między zadaniami wyświetla podpowiedzi, statystyki 
i zachęcające komunikaty.

Automatyczna korekcja postawy

System optyczny wykrywa pozycję pacjenta i dostosowuje do niej widok na ekranie. 
Jeśli pacjent w trakcie ćwiczenia zmieni pozycję na nieprawidłową, zostanie 
natychmiast skorygowany.

Wizualizacja rezultatów ćwiczeń

Po zakończeniu sesji terapeuta może wspólnie z pacjentem obejrzeć osiągnięte 
wyniki na przejrzystych wykresach i przeanalizować postępy w każdym  
z wykonanych zadań.

Oprogramowanie Neuroforma:

• rehabilitacja neurologiczna,
• rehabilitacja neuropsychologiczna,
• fizjoterapia,
• geriatria,
• rehabilitacja pourazowa,
• rehabilitacja ortopedyczna,
• wsparcie rozwoju dzieci  

z niepełnosprawnością,
• profilaktyka prozdrowotna.

Wyposażenie podstawowe:

• oprogramowanie Neuroforma,
• duży wyświetlacz,
• system informatyczny,
• system optyczny w technologii 3D.

Rozszerzenie - moduł kontroli 
równowagi:

• dodatkowy zestaw ćwiczeń,
• moduł pomiarów parametrów,
• związanych z kontrolą równowagi,
• bezprzewodowa platforma posturograficzna,
• składana barierka asekuracyjna.

Rozszerzenie - ramię odciążające:

• urządzenie funkcjonalne odciążające 
kończynę górną: regulowany stopień 
odciążenia i praca we wszystkich 
płaszczyznach.
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