
Odkryj prostotę terapii chodu na co dzień

G
-E

O
L



Od ponad 10 lat Reha Technology z powodzeniem opracowuje 
innowacyjne, zrobotyzowane systemy terapii chodu w dziedzinie 
rehabilitacji neurologicznej. Seria systemów G-EO, oparta na zasa-
dzie end-efektorów, upraszcza pracę terapeutów, zmniejsza obciąże-
nie organizmu i wspiera szerokie i różnorodne spektrum pacjentów z 
ograniczonymi możliwościami ruchowymi. 

Terapia chodu z asystą robota jest skuteczną metodą rehabilitacji 
pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Technologia ewolu-
owała znacząco w ciągu ostatnich kilku lat we współpracy z wiodą-
cymi klinikami i uniwersytetami. Obecnie terapia z asystą robota jest 
niezbędna w rehabilitacji neurologicznej. Niezliczona ilość badań 
potwierdza kliniczne dowody skuteczności terapii chodu z wykorzy-
staniem end-eff ectora w porównaniu z terapią konwencjonalną. 

Zastosowanie robotów do reedukacji chodu w klinikach i praktyce 
fi zjoterapeutycznej znacznie zwiększyło ekonomię i skuteczność 

rehabilitacji chodu, złagodziło fi zyczne obciąże-
nie terapeutów i pomogło pacjentom rozpocząć 
samodzielne chodzenie w bardziej skuteczny i 
ukierunkowany na cel sposób.

G-EO fi rmy Reha Technology umożliwia bardzo 
wczesną terapię wielu patologii neurologicznych w 
sposób zależny od wydajności.

Produkty Reha Technology zapewniają indywidu-
alny przebieg terapii z inteligentnym wykorzysta-
niem robotów i umożliwiają dostosowanie inten-
sywności terapii do pacjenta.

Reha Technology – pasja do terapii chodu z asystą robota

G-EOL - szerokie możliwości dostosowania 
Indywidualne i zautomatyzowane

• Ustawienia chodu, takie jak długość kroku, wysokość kroku i kąt 
stawu skokowego bez przerywania trwającej terapii.

• Zautomatyzowane odciążenie statyczne i dynamiczne
do 200 kg.

• Mechaniczna i aktywna kontrola tułowia z podkładką pod plecy.

Jeden na 7 
po udarze 

“Kto chce się ponownie nauczyć chodzić, 
musi chodzić”
Prof. Dr. Stefan Hesse (1960-2016)

• Były kierownik oddziału neurologii w Klinice Rehabi-
litacji, Parku Medycznym, Berlin

• Członek założyciel Reha Technology AG

G-EOL - szerokie możliwości dostosowania 
Indywidualne i zautomatyzowane

• Ustawienia chodu, takie jak długość kroku, wysokość kroku i kąt 
stawu skokowego bez przerywania

• Zautomatyzowane odciążenie statyczne i dynamiczne
do 200 kg.

• Mechaniczna i aktywna kontrola tułowia z podkładką pod plecy.

Badanie: J. Mehrholz i wsp., Trening chodu z asystą elektromecha-
niczną po udarze mózgu, Cochrane Database Syst. Rev. 
2013; 25:7



Zasada end-eff ectora –
krótki czas ustawiania pacjenta

Robot do reedukacji chodu G-EO, oparty na zasadzie end-
eff ectora, znacząco zmniejsza obciążenie terapeutów. Prowadze-
nie zajętej kończyny wymaga jedynie dystalnego zabezpieczenia - w 
tym przypadku stóp. Nie ma skomplikowanych kroków konfi guracji 
i regulacji, dlatego też średni czas dostosowania do pacjenta wynosi 
około pięciu minut. W rehabilitacji chodu z wykorzystaniem robota 

Naturalny  wzorzec chodu-  
stale dostosowywany podczas terapii

G-EOL wspiera pacjentów zapewniając symulację fi zjologicznego 
wzorca chodu i aktywacji mięśni. 
Różne ustawienia chodu można zmienić bez przerywania terapii i 

stanowi to istotny czynnik w skutecznym przebie-
gu terapii.
Unikając długich procedur konfi guracyjnych może-
my szybciej rozpocząć terapię chodu. Obciążenie 
fi zyczne terapeuty zmniejsza się, pozostawiając 
więcej czasu na skuteczną terapię i pozwalając na 
rehabilitację większej liczby osób dziennie.

Wysokość kroku

Długość kroku

Umiejscowienie podnóżków na tym samym poziomie co stopy pacjenta zapewnia optymalny dostęp.

Zgięcie grzbietowe
8.5 cm.

20 cm.

Wysokość kroku

0 kroków na minutę

70 kroków na minutę
2.3 km na godzinę podczas maksymalnej

długości kroku

Kadencja

Zgięcie podeszwowe

Korekcja kąta stawu skokowego

umożliwić dostosowanie wzorca chodu zgodnie z 
obrazem klinicznym pacjenta.

Zgięcie grzbietowe

+ 10º- 10º

0º

Zgięcie podeszwowe

+ 10º- 10º

0º

0 cm.

55 cm.

Długość kroku

Parametr chodu

Pozycjonowanie osi ciała w 3D

Tył

Przód

Elektrycznie
prawo/lewo

Elektrycznie
góra/dół
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Modułowość -
zwiększenie zakresu zastosowań

Modułowy charakter robota do reedukacji chodu G-EO fi rmy 
Reha Technology wspiera terapeutów tworząc całościowy pro-
ces z możliwością dostosowania celów terapii i poszerzenia po-
pulacji pacjentów.

Szeroki i różnorodny zakres zastosowań:

• Udar mózgu
• Choroba Parkinsona
• Stwardnienie rozsiane
• Urazy rdzenia kręgowego
• Urazy mózgu
• Mózgowe Porażenie Dziecięce

Mechaniczna orteza kolana –
dla poprawy stabilizacji

Orteza stawu kolanowego zapewnia stabilne pro-
wadzenie stawów kolanowych i skokowych. 
Dla pacjentów z poważnym ograniczeniem braku 
kontroli kolana (FAC 0 do 1), mechaniczna orteza 
stawu kolanowego jest idealną pomocą w ukierun-
kowanej terapii chodu.

Orteza kolana prowadzi pacjenta w fi zjologicznym 
wzorcu chodu. Terapeuta może zatem skupić się 
na innych ważnych priorytetach związanych z te-
rapią, takich jak kontrola bioder i tułowia pacjenta.

Funkcjonalna elektrostymulacja – dla dodat-
kowej aktywności nerwowo-mięśniowej

Funkcjonalna elektrostymulacja (FES) może być doskonale po-
łączona i zsynchronizowana z terapią chodu z asystą robota. 
Celuje w dotknięte grupy mięśniowe i wspiera ich aktywację w 
odpowiednim czasie w cyklu chodu. 

Ustawienia szerokości kroku w 4 poziomach co 
0,76 cm

Tył

Elektrycznie
prawo/lewo



Ocena terapii - wysoka intensywność, krótkie 
czasy i powtarzalność

Rehabilitacja neurologiczna musi być dostosowana do indywidu-
alnych możliwości pacjentów z odpowiednią intensywnością. Aby 
zapewnić długotrwały i skuteczny przebieg terapii, ważne jest wyko-
nywanie ruchów z dużą liczbą powtórzeń dla określonego zadania i 
w fi zjologiczny sposób. G-EO fi rmy Reha Technology pełni kluczową 
funkcję w ukierunkowanej, wczesnej i intensywnej terapii.

Robot do reedukacji chodu upraszcza i usprawnia zarówno przebieg 
terapii dla terapeutów, jak i cały proces terapii. Pacjent, terapeuta i  
terapia jako całość cieszą się ogromnymi korzyściami.

Dzięki zastosowaniu reedukacji chodu z wykorzy-
staniem robotów spada obciążenie fi zjoterapeu-
tów. Terapeuta może skupić się na pacjencie i tera-
pii w bardziej precyzyjny i ukierunkowany sposób. 
To ulepszenie terapii pozostawia więcej czasu na 
monitorowanie i informowanie pacjenta, co z kolei 
prowadzi do istotnego pozytywnego wzrostu mo-
tywacji pacjentów i terapeutów.

Pozycja bioder i ciała – 
podstawa dobrej jakości chodu

Kontrolowanie pozycji ciała jest kolejnym ważnym czynnikiem uda-
nej, długotrwałej rehabilitacji chodu. Robot do reedukacji chodu 
G-EO ma mechaniczną kontrolę tułowia i bioder, która działa w 
trzech płaszczyznach - czołowej, poprzecznej i strzałkowej. Terapeuta 
może zatem kontrolować pozycję ciała pacjenta oraz naturalny wy-
prost kolana i biodra. Ruch bioder i tułowia można również optymal-
nie dopasować do pacjenta w dowolnym momencie bez przerywania 
terapii za pomocą grafi cznego interfejsu użytkownika. 

• Zautomatyzowane odciążenie statyczne i dyna-
miczne z możliwością modyfi kacji od 0 do 5 cm

• Progresja poprzez odciążenie dostosowane 
indywidualnie do pacjenta

• Dynamiczne i statyczne prowadzenie biodra i 
tułowia w prawo/lewo z możliwością modyfi ka-
cji do 15 cm

• Ciągłe i statyczne ustawienie pozycji ciała w 
kierunku przednim/tylnym

67% 27%

G-EOL do 1400 kroków  

Trening na bieżni z/bez 
odciążenia do 400 kroków

Konwencjonalna terapia 
do 100 kroków

30minut

Porównanie terapii w odniesieniu do liczby kroków
Badanie: Moseley i in. 2005; Hesse i in. 2012

Porównanie efektywności terapii wspomaganej robotami z terapią konwencjonalną
Badanie: . Hesse i wsp., «Ćwiczenia chodu i wchodzenia po schodach z asystą  robota u niechodzących pacjentów po udarze mózgu.», JRRD Tom 49, Numer 4, 

2012, strona: 613-622
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Dane techniczne i specyfikacja

Specyfikacja

Waga 800 kg
Zasilanie 230V
Maks. prędkość 2.3 km/h
Maks. kadencja  70 kroków/min.
Maks. dł. kroku  55 cm

Główna siedziba
Reha Technology AG
Solothurnerstrasse 259
4600 Olten, Szwajcaria
www.rehatechnology.com
sales@rehatechnology.com

Wyłączny Dystrybutor Polska
PHU Technomex
Ul. Szparagowa 15
44-141 Gliwice
www.technomex.pl
bts@technomex.pl G
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Wysokość kroku  8.5-20 cm
Korekcja kąta st. skok. -10° / +10°
Prowadzenie tułowia (prawo/lewo) +/- 15 cm
Masa ciała do 200 kg
Wzrost pacjenta (min./maks.)  90-200 cm

260 cm
204 cm

31
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