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GŁOSY, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE:
INFORMACJE Z PIERWSZEJ RĘKI
OD TERAPEUTÓW I PACJENTÓW

NR

Dennis Veit,
Założyciel & Fizjoterapeuta, Tech2people GmbH
"W tech2people używamy kombinacji FES i Ekso podczas całego procesu
rehabilitacji naszych pacjentów. Zauważyliśmy znaczny wzrost wytrzymałości
mięśni podczas terapii z wykorzystaniem Ekso oraz istotną poprawę
propriocepcji, redukcję obrzęku limfatycznego i poprawę krążenia krwi
w kończynach dolnych. Nasi pacjenci twierdzą, że odczucie chodu jest
najbardziej zbliżone do naturalnego.
"

„Nagle mogę czuć, jak
pracują moje mięśnie.”
Hartmut S., 46 lat

„W fazie podporu czuję
się dużo bezpieczniej”
Jess M., 37 lat

„Aktywacja moich
mięśni naprawdę się
poprawiła.”
Stefan G., 28 lat

„Zaobserwowałem
znaczne zmniejszenie
spastyczności”
Shane M., 26 lat

Chcesz uzyskać więcej informacji lub jesteś zainteresowany prezentacją produktu?
Skontaktuj się z nami!

ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
32 40 10 350 / biuro@technomex.pl
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Funkcjonalna
elektrostymulacja
odpowiednich
grup mięśniowych
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EĸsoNR ™ Z ELEKTROSTYMULACJĄ
FUNKCJONALNĄ ZSYNCHRONIZOWANĄ
Z FAZAMI CHODU (FES)
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SKUTECZNE POŁĄCZENIE:
NAJLEPSZE Z OBU ŚWIATÓW
EksoPulse
EĸsoNR™
Pionizacja + Mobilizacja

Połączenie EksoNR z FES
EksoNR ™ jest mobilnym egzoszkieletem do NeuroRehabilitacji, który
można stosować na różnych etapach rehabilitacji. Oferuje spersonalizowaną, skuteczną terapię dla pacjentów z objawami porażenia spowodowanego urazem rdzenia kręgowego, udarem mózgu, stwardnieniem rozsianym
lub innymi zaburzeniami neurologicznymi i jest z powodzeniem stosowany
w ponad 300 ośrodkach rehabilitacji na całym świecie.
Funkcjonalna elektrostymulacja (FES) to metoda, która wykorzystuje
impulsy elektryczne o niskiej energii do tworzenia sztucznych skurczów
mięśni u pacjentów sparaliżowanych z powodu uszkodzenia ośrodkowego
układu nerwowego. Podczas tej procedury nerwy są stymulowane przez
elektrody powierzchniowe. Niski prąd od 0 do 130 miliamperów i szerokość
impulsu wynosząca od 20 do 500 mikrosekund powoduje skurcze mięśni, co
umożliwia sparaliżowanym lub częściowo sparaliżowanym pacjentom pracę
nad sekwencjami ruchowymi.
Unikatowe połączenie EksoNR ™ z Funkcjonalną elektrostymulacją (FES)
RehaMove2 stworzoną przez HASOMED daje terapeutom możliwość
wykorzystania synergicznych zalet wczesnej mobilizacji i stymulacji mięśni.
Umożliwia rehabilitację znacznie szerszego zakresu pacjentów, od najcięższych przypadków, aż do prawie niezależnych pacjentów i wspiera terapię
konwencjonalną długofalowo. *

POSTĘP TERAPII 2.0

• Stabilizacja tułowia i wsparcie pozycji pionowej
• Pełne obciążenie pacjenta
• Trening równowagi
• Regulowane wsparcie dla fazy przenoszenia i fazy podporu
• Inicjacja fizjologicznego wzorca chodu
• Promowanie orientacji przestrzennej

FES

+

Funkcjonalna elektrostymulacja

• Zsynchronizowana stymulacja faz chodu
• Indywidualnie łączona stymulacja z maksymalnie 8 kanałami
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Pozytywne wyniki terapii kombinowanej

• Stymulacja ośrodkowego układu nerwowego
przez aferentne drogi nerwowe

• Korzystny wpływ na tętno i oddychanie **
• Obniżenie poposiłkowego poziomu glukozy we krwi ***

** Glasheen E. i wsp .: Zużycie tlenu i wykorzystanie substratu podczas ambulacji bionicznej z funkcjonalną elektrostymulacją dla SCI.
Plakat zaprezentowany na 94. dorocznej konferencji ACRM, Postęp w badaniach nad rehabilitacją, 30 września-3 października 2018 r. Dallas, Teksas.
* Kwalifikacja pacjenta do skutecznego leczenia FES wymaga indywidualnej oceny każdego pacjenta przez specjalistę.

EksoPulse
*** Rashid, Monique i in .: Glikemiczne odpowiedzi na bioniczne chodzenie u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Plakat zaprezentowany na Southwest Chapter American College of Sports Medicine, 26-27 października 2018 r., Costa Mesa, CA.

