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Pomagamy dzięki technologii
Od 1987 roku Technomex jest obecny na polskim rynku producentów u dostawców sprzętu rehabilitacyjnego. 
Ponad 30 lat doświadczenia we wprowadzaniu nowoczesnej technologii w obszarze rehabilitacji daje nam 
pozycję lidera w branży.

zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeżeli:Nasza oferta kompleksowego wyposażenia w zakresie kinezyterapii, diagnostyki ruchu, 
fizykoterapii, hydroterapii oraz neurorehabilitacji wykroczyła poza granice Polski i z pow-
odzeniem przeprowadzamy instalacje naszego sprzętu na wszystkich kontynentach glo-
bu. Nasze sukcesy i ciągły rozwój jest możliwy dzięki ludziom, którzy tworzą znakomity 
zespół fachowców i przyjaciół. Prezes Technomexu mówi, że naszej firmy nie tworzą pra-
cownicy, ale kilkadziesiąt rodzin, które mają w firmie swoich reprezentantów. Dla naszej 
firmy olbrzymią wartością są ludzie, z którymi spędzamy znaczną część dnia, dlatego 
dbamy, aby zespół był zgrany i nieustannie się rozwijał. Ciągle powiększamy szeregi swo-
jego zespołu, aby służyć naszym klientom na najwyższym poziomie.

Technomex już dawno przestał tylko sprzedawać sprzęt rehabilitacyjny. Sukcesywnie 
wprowadzamy nowe usługi i możliwości współpracy. Od lat świadczymy usługi serwisowe 
na najwyższym poziomie potwierdzone certyfikatami ISO przez jednostkę certyfikującą 
TUV Rheinland Polska. Prowadzimy badania naukowe, szkolenia, kursy, warsztaty dla le-
karzy i fizjoterapeutów. Oprócz działalności handlowej, naukowej i serwisowej wspomag-
amy naszych klientów w obszarze dofinansowań, budowaniu koncepcji pracy w ośrodku 
i rozwoju placówek. Realizujemy też z sukcesem projekty unijne we współpracy z naszy-
mi klientami, czego efektem są otwarte laboratoria diagnostyczne i nowoczesna rehabil-
itacja m.in.: w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju, 
Uzdrowisku Nałęczów-Zrój SA, a także w Uzdrowisku “SOLANKI” w Inowrocławiu Sp. z o.o.. 
Prowadzimy Przychodnię Rehabilitacyjną oraz Laboratorium Analizy Ruchu w Gliwicach, 
gdzie mamy możliwość wykonywania terapii na robotach służących do rehabilitacji takich 
jak egzoszkielety, roboty do stacjonarnej nauki chodu, roboty do terapii ręki oraz rozbu-
dowanej analizy ruchu.

•     Szukasz profesjonalnego doradztwa w zakresie wyposażenia w sprzęt 
      rehabilitacyjny,

•     Szukasz certyfikowanego pod względem jakości serwisu sprzętu 
      rehabilitacyjnego,

•     Szukasz finansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i diagnostycznego 
      w zakresie narządu ruchu,

•     Jesteś zainteresowany napisaniem wniosku z wykorzystaniem środków unijnych 
      w obszarze B+R,

•     Szukasz interesujących kursów i szkoleń dla siebie lub dla pracowników,

•     Chcesz dowiedzieć się czegoś o możliwości dzierżawy sprzętu
      rehabilitacyjnego,

•     Szukasz wykonawcy usług rehabilitacyjnych lub usług z zakresu diagnostyki 
      narządu ruchu,
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Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejszy katalog pozbawiony był błędów i był aktualny, 
jednakże jest on wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §  1. 
Urządzenia produkowane przez naszą firmę mogą zostać dostosowane do Państwa wy-
magań. Opisy w katalogu stanowią przykład rozwiązań standardowych - zapraszamy do 
kontaktu w celu omówienia cech, jakie chcieliby Państwo posiadać w kupowanym sprzęcie.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian elementów, które nie wpływają na funkcjonal-
ność urządzeń. Zdjęcia są jedynie poglądowe.
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Śląskie
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506 115 978

Małopolskie
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Lubuskie (południe)

region7@technomex.pl
882 027 894
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 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi
Pracownia Rehabilitacji Biometrycznej – wyposażona w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu 
możliwa jest kompleksowa analiza pacjenta ze szczególnym akcentem na funkcję chodu oraz 
ustalenie planu rehabilitacji dla osób z MPD. Poznań może pochwalić się również unikatowym 
Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. 

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Busko-Zdrój 
W Busku-Zdroju realizowana jest zasada kompleksowego leczenia uzdrowiskowego, a jego oferta 
zorientowana jest na innowacyjne rozwiązania technologiczne m.in. wirtualną rzeczywistość, 
zrobotyzowane urządzenia oraz obiektywizację prowadzonej terapii, która wpisuje się w trendy 
nowoczesnej, światowej rehabilitacji.

Uzdrowisko Horyniec
Kliniczne Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego Narządów Ruchu oraz Schorzeń 
Neurologicznych i Kardiologicznych dzięki zaawansowanym sprzętom świadczy między innymi 
usługi takie jak: pionizacja pacjenta, nauka chodu, mobilizacja odcinków kręgosłupa, stawów, 
ćwiczenia sprawności manualnej, biofeedback, trening z oporem pneumatycznym, diagnostyka 
kardiologiczna i neurologiczna i badania wysiłkowe serca. 

Dom Opieki Medycznej i Seniora Donum Corde
Donum Corde to między innymi nowoczesne, bogato wyposażone Centrum Rehabilitacji, 
dysponujące najnowocześniejszą w Polsce południowo-wschodniej bazą zrobotyzowanych 
urządzeń rehabilitacyjnych. Donum Corde zostało wyposażone przez naszą firmę w światowej 
klasy sprzęt do neurorehabilitacji. To pierwszy ośrodek w Polsce korzystający z zaawansowanego 
systemu do rehabilitacji chodu – RoboGait. 

Solanki Uzdrowisko Inowrocław
W Solankach prowadzona jest rehabilitacja w przypadku udarów mózgu, urazów mózgu, 
uszkodzeń rdzenia, stwardnienia rozsianego oraz Choroby Parkinsona. Rehabilitacja 
prowadzona jest w sposób kompleksowy dzięki stosowaniu nowoczesnych metod i doskonale 
wyposażonej bazie zabiegowej oraz diagnostycznej. 

1.

2.

3.

4.

5.

Nasze realizacje
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Placówka współpracuje z uznanymi autorytetami z całego kraju – pracownikami naukowymi i lekarzami. Skutecznie real-
izowanym celem, jest status pioniera w stosowanych terapiach rehabilitacyjnych. Zaczynając od terapii manualnej, aż po 
nowe technologie, których wykorzystanie umożliwia diagnozowanie oraz leczenie pacjentów nawet w najbardziej skomp-
likowanych stanach bólowych.

X-Rehab specjalizuje się  w rehabilitacji schorzeń neurologicznych oraz terapiach chorób związanych z narządem ruchu 
- chorobami zwyrodnieniowymi stawów, bólu kręgosłupa, urazów sportowych oraz treningu motorycznym. Rehabilitacja 
neurologiczna obejmuje głównie wczesną i późną rehabilitację poudarową, rehabilitację osób z SM oraz MPD ze szczegól-
nym uwzględnieniem reedukacji chodu i funkcji ręki, kontroli posturalnej, zmniejszenia nieprawidłowych napięć mięśnio-
wych i kompensacji ruchowych. W rehabilitacji neurologicznej wykorzystuje się między innymi unikatowy w skali kraju 
egzoszkielet i inne roboty, których celem jest reedukacja chodu i innych funkcji ruchowych.  

W chorobach zwyrodnieniowych stawów rehabilitacja ukierunkowana jest między innymi na przygotowanie pacjenta do 
endoprotezoplastyki stawów kolanowych i biodrowych oraz na wczesną i późną rehabilitację pooperacyjną osób z endo-
protezami bioder i kolan. 

W ramach działalności rehabilitacyjnej pacjent otrzymuje również niezbędne informacje i zalecenia dotyczące ćwiczeń 
prowadzonych w domu, metod zapobiegania przykurczom stawowym i nieprawidłowym kompensacjom ruchowym.       

W X-Rehab prowadzona jest zarówno terapia indywidualna, jak i grupowa. Gliwickie Centrum Rehabilitacji oferuje szeroki 
zakres procedur rehabilitacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnej diagnostyki oraz sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach 
diagnostyki wykonywana jest szczegółowa analiza ruchu, ocena kontroli posturalnej, jakości chodu, siły mięśniowej oraz 
zakresów ruchomości stawów. 

W zabiegach  rehabilitacyjnych stosuje się nowoczesne technologie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość i sprzężenia 
zwrotne. Sprzężenia zwrotne uzyskuje się przede wszystkim wykorzystując obrazy multimedialne wyświetlane na monito-
rach. Podczas ćwiczeń pacjent wykonuje określone zadania i ma równocześnie możliwość autokontroli dokładności i sku-
teczności ćwiczeń. Stosowane są również ćwiczenia oporowe i izokinetyczne stawów umożliwiające poprawę siły mięśnio-
wej, gibkości stawów i koordynacji ruchowej. 

X-Rehab świadczy również szeroką gamę zabiegów fizykalnych, w tym hydroterapię, zimno- i ciepłolecznictwo, elektroter-
apię, laseroterapię wysokoenergetyczną, sonoterapię, terapię polami elektromagnetycznymi małej i wielkiej częstotliwości 
(w tym diatermię krótkofalową i decymetrową). Zabiegi wykonywane są zgodnie z zaleceniami najlepszych praktyk klin-
icznych, z uwzględnieniem indywidualnie dobieranej metodyki zabiegów, dawek leczniczych i odpowiednio długiego czasu 
trwania zabiegu.  

U dzieci i dorosłych wykonywane są specjalistyczne zabiegi z zakresu elektroterapii, w tym elektrostymulacje mięśni 
porażonych wiotko (w wyniku uszkodzenia nerwu twarzowego, nerwu strzałkowego, elektrostymulacje funkcjonalne itp.), 
mięśni podgnykowych w zaburzeniach połykania, elektrostymulacje krtani, podniebienia itp.

X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji, dzięki ścisłej współpracy z firmą Technomex posiada szeroki zasób specjal-
istycznych urządzeń zarówno z obszaru neurologii, jak i ortopedii.

X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji to placówka wyjątkowa w skali kraju, 
a  może nawet świata. Jest ośrodkiem, w którym prowadzone są badania 
w wielu obszarach rehabilitacji.
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Przebieg bezobjawowy

Dlaczego stawiamy na 
rehabilitację pocovidową?

81%

14%
Przebieg krytyczny

Długoterminowe konsekwencje przeżycia ciężkich postaci zakażenia SARS-CoV-2 są nadal 
w dużej mierze nieznane. Jednak na podstawie obecnie dostępnych dowodów 
naukowych można prognozować skutki przebycia zakażenia. Coraz więcej danych 
literaturowych sugeruje, że niepełnosprawność funkcjonalna występująca po ostrej fazie nie 
powinna być traktowana jako drugorzędny lub marginalny aspekt pandemii. W związku 
z tym istnieje zwiększone zapotrzebowanie na podstawowe usługi rehabilitacyjne. Bardzo 
istotnymi elementami są dokładna ocena i zindywidualizowany, progresywny plan leczenia, 
który koncentruje się na funkcji, niepełnosprawności i powrocie do uczestnictwa w życiu 
społecznym, aby pomóc każdemu pacjentowi zmaksymalizować jakość życia. 

Badania sugerują, że nawet łagodne przechorowanie COVID-19 może dawać wiele powikłań, 
w tym układu sercowo – naczyniowego np. zapalenie mięśnia sercowego. Wysiłkowe spadki 
saturacji (wysycenie krwi tlenem),  mogą doprowadzić do przeciążenia serca, skoków tętna, 
duszność, zmęczenia. Dokładna ocena i zindywidualizowany, progresywny plan leczenia, 
który koncentruje się na funkcji, niepełnosprawności i powrocie do uczestnictwa w życiu 
społecznym, pomoże każdemu pacjentowi zmaksymalizować jakość życia. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów po zachorowaniu na COVID-19 zespół eksper-
tów* opracował program terapeutyczny ukierunkowany na najczęstsze dolegliwości na jakie 
uskarżają się pacjenci po hospitalizacji spowodowanej zarażeniem SARS-CoV-2.

5%

Przebieg ostry

Większość pacjentów - aż 81% może przechodzić ją 

bezobjawowo lub mieć łagodne objawy, przypominające 

inne choroby górnych dróg oddechowych.

Część pacjentów - 14% może przebywać chorobę 

w postaci ostrej, podczas której zostaje pod stałą opieką

lekarza.

Krytyczna postać choroby dotyka 5% chorych i  trwa 

od 3 do 6 tygodni oraz często wymaga hospitalizacji.

*Zespół składający się ze Specjalistów Działu Badawczo-Rozwojowego firmy Technomex oraz Fizjoterapeutów X-Rehab Gliwickiego Centrum Rehabilitacji.
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Korzyści

Nauka efektywnego kaszlu 
i radzenia sobie z dusznością

Poprawa wentylacji płuc, parametrów spirometrycznych 
oraz stymulacja prawidłowych torów oddychania

Poprawa propriocepcji, równowagi oraz stabilności

Poprawa wydolności, siły mięśniowej oraz elastyczności tkanek

Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów, 
szybkości podejmowania decyzji i koordynacji
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aburzenia równowagi  

                          Płytki oddech  

                   Osłabienie m
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              S
koki tętna

Poprawa koncentracji i koordynacji, 
umiejętności rozwiązywania problemów, 

szybkości podejmowanych decyzji

Przy wyborze naszych urządzeń do rehabilitacji pocovidowej kierowaliśmy się
przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowania

i jak najszerszymi możliwościami diagnostycznymi,
aby zarówno terapia, jak i diagnostyka były na najwyższym poziomie.

7



re
h

a
b

ili
ta

cj
a

 p
oc

ov
id

ow
a

4

ACX.REHAB - platformy

 

 

 

 

ACX Rehab – to doskonały zestaw do rehabilitacji post-covid, składający się 
z 9-ciu urządzeń : 3 platform + 5 urządzeń do ćwiczeń z oporem elastycznym 
+ Kinect. Moduł tętna w ACX Rehab, pozwala na ćwiczenia w bezpiecznym i jedno-
cześnie optymalnym zakresie pulsu. Dobór indywidualnie dobranego i pożądane-
go tętna odbywa się za pomocą odpowiednich algorytmów, dzięki czemu terapia 
jest efektywna. Pomiar i kontrola pulsu w ACX Rehab jest prowadzona przez cały 
czas trwania treningu lub testu, a jego wartość jest wyświetlany na ekranie 
monitora pacjenta oraz terapeuty. Raport zawiera między innymi informację 
o czasie ćwiczenia w poszczególnych strefach tętna. 

ALFA – platforma stabilometryczna
Nowoczesne  urządzenie do oceny i treningu równowagi na stabilnym podłożu dla 
pacjentów  z chorobami neurologicznymi i ortopedycznymi. Trening na platformie 
ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego, odpowie-
dzialnego m.in. za kontrolę równowagi. Zróżnicowane ćwiczenia odbywają się 
w atrakcyjnej formie  gier komputerowych. Urządzenie pomaga zwiększyć spraw-
ność pacjentów po przebytym SARS-CoV-2, urazach, udarach, a także chorują-
cych na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, z dysfunkcjami mięśniowymi. 

GAMMA – platforma dynamograficzna
Nowoczesna dwupłytowa platforma do oceny i treningu równowagi, stabilności, 
chodu, wstawania i skoków. Umożliwia zarówno ocenę jak i terapię pacjentów 
z chorobami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym z zaburzeniami równo-
wagi i koordynacji ciała lub w prewencji urazów i upadków. Ukierunkowanie działań 
w celu przywrócenia zaburzonych funkcji układu nerwowo-mięśniowego, czy 
stymulowanie naturalnej równowagi. 

SIGMA – platforma balansowa
Nowoczesne urządzenie do diagnostyki i treningu równowagi i propriocepcji. 
Ćwiczenia odbywają się na niestabilnym podłożu i mają na celu stymulację 
elementów układu ruchu i układu nerwowego odpowiedzialnych m.in. za kontrolę 
równowagi. Dobór  parametrów do ćwiczeń  wynika z indywidualnych potrzeb  
i deficytów w zakresie kontroli nerwowo–mięśniowej pacjenta. Ćwiczenia są prowa-
dzone w pozycji siedzącej lub stojąc na jednej lub dwóch kończynach, 
z możliwością ustawienia różnych poziomów niestabilności.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz te produkty na naszej stronie:
technomex.pl/acx-rehab  
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•    Poprawa stabilności i zmysłu równowagi

•    Reedukacja prawidłowej postawy ciała

•    Poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną

 

 

 

 

•   Nauka prawidłowego obciążania kończyn
 

•    Poprawa reakcji i koordynacji ruchowo-wzrokowej

 

Korzyści dla pacjenta:

 

 

 

•    Zwiększenie motywacji do czynnego udziału w procesie rehabilitacji

•    Przeniesienie zlecanych zadań do wirtualnej rzeczywistości, 
   oddzielanie myśli pacjenta od otoczenia i faktycznie wykonywanych ćwiczeń

•   Skuteczne narzędzie diagnostyczno – terapeutyczne

•    Pozytywne opinie pacjentów dotyczące przeprowadzonej terapii

 

 

 

 •   Optymalizacja przychodów - praca z wieloma pacjentami jednocześnie
 

•    Elastyczne finansowanie - urządzenia można łączyć w dowolnych konfiguracjach
 

Korzyści dla placówki:

 

 

 

 
•   Kontrola kilku ćwiczących w czasie rzeczywistym

 

 

•   Przejrzyste i proste w obsłudze oprogramowanie

•    Możliwość rozbudowy o pozostałe elementy koncepcji ACX.rehab

 •    Możliwość rozbudowy o moduł EKG, tętna
 

•    Raporty z diagnostyki i terapii dla pacjenta, medyka oraz płatnika
 

 

•    Zaawansowane oprogramowanie integrujące 3 platformy, 5 urządzeń 
    z oporem elastycznym oraz Kinect

•    Kognitywny trening wspomagany komputerowo 
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ACX.REHAB - opór elastyczny
- kończyna górna

 

 

 

Trudności z koncentracją, pamięcią czy logicznym myśleniem są również 
skutkiem przebytej choroby COVID-19. Dla tych pacjentów ważna jest aktywność 
fizyczna połączona z treningiem koncentracji, równowagi i logicznego myślenia. 
Zestaw ACX Rehab doskonale wpisuje się w te potrzeby i zapewnia atrakcyjną 
formę ćwiczeń. Dokładna ocena i zindywidualizowany, progresywny plan lecze-
nia, który koncentruje się na funkcji, niepełnosprawności i powrocie do uczestnic-
twa w życiu społecznym, pomoże każdemu pacjentowi zmaksymalizować jakość 
życia. 

VECTIS
Możliwość wykonywania ćwiczeń w obrębie stawu barkowego:
• odwodzenie / przywodzenie,
• zgięcie / wyprost.
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy zarówno w parametryzowalnych 
indywidualnie zakresach ruchu, jak i prowadzenia ćwiczeń izometrycznych 
i dynamicznych.

VECTIS MINI
Możliwość wykonywania ćwiczeń w obrębie stawu barkowego:
• rotacja wewnętrzna / zewnętrzna.
Praca z ruchem rotacji staje się bezpieczną dzięki wykorzystaniu elastycznych 
elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewiel-
kiego oporu w początkowej fazie ruchu, który narasta równomiernie w dalszych 
fazach ćwiczenia

CUBITO
Możliwość wykonywania ćwiczeń w obrębie nadgarstka:
• przywodzenie / odwodzenie,
• rotacja wewnętrzna / zewnętrzna (pronacja i supinacja),
• zginanie grzbietowe / dłoniowe.
Konstrukcja urządzeń pozwala na wykorzystanie oporu elastycznego zarówno do 
oporowania, jak i wspomagania ruch w stawie. 

 

 

 

 

Zobacz te produkty na naszej stronie:
technomex.pl/acx-rehab  

Vectis

Vectis Mini

Cubito
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ACX.REHAB - opór elastyczny
- kończyna górna

 

 

 

Trudności z koncentracją, pamięcią czy logicznym myśleniem są również 
skutkiem przebytej choroby COVID-19. Dla tych pacjentów ważna jest aktywność 
fizyczna połączona z treningiem koncentracji, równowagi i logicznego myślenia. 
Zestaw ACX Rehab doskonale wpisuje się w te potrzeby i zapewnia atrakcyjną 
formę ćwiczeń. Dokładna ocena i zindywidualizowany, progresywny plan lecze-
nia, który koncentruje się na funkcji, niepełnosprawności i powrocie do uczestnic-
twa w życiu społecznym, pomoże każdemu pacjentowi zmaksymalizować jakość 
życia. 

VECTIS
Możliwość wykonywania ćwiczeń w obrębie stawu barkowego:
• odwodzenie / przywodzenie,
• zgięcie / wyprost.
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy zarówno w parametryzowalnych 
indywidualnie zakresach ruchu, jak i prowadzenia ćwiczeń izometrycznych 
i dynamicznych.

VECTIS MINI
Możliwość wykonywania ćwiczeń w obrębie stawu barkowego:
• rotacja wewnętrzna / zewnętrzna.
Praca z ruchem rotacji staje się bezpieczną dzięki wykorzystaniu elastycznych 
elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewiel-
kiego oporu w początkowej fazie ruchu, który narasta równomiernie w dalszych 
fazach ćwiczenia

CUBITO
Możliwość wykonywania ćwiczeń w obrębie nadgarstka:
• przywodzenie / odwodzenie,
• rotacja wewnętrzna / zewnętrzna (pronacja i supinacja),
• zginanie grzbietowe / dłoniowe.
Konstrukcja urządzeń pozwala na wykorzystanie oporu elastycznego zarówno do 
oporowania, jak i wspomagania ruch w stawie. 

 

 

 

 

Zobacz te produkty na naszej stronie:
technomex.pl/acx-rehab  
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ACX.REHAB - opór elastyczny
- kończyna górna

 

 

 

Trudności z koncentracją, pamięcią czy logicznym myśleniem są również 
skutkiem przebytej choroby COVID-19. Dla tych pacjentów ważna jest aktywność 
fizyczna połączona z treningiem koncentracji, równowagi i logicznego myślenia. 
Zestaw ACX Rehab doskonale wpisuje się w te potrzeby i zapewnia atrakcyjną 
formę ćwiczeń. Dokładna ocena i zindywidualizowany, progresywny plan lecze-
nia, który koncentruje się na funkcji, niepełnosprawności i powrocie do uczestnic-
twa w życiu społecznym, pomoże każdemu pacjentowi zmaksymalizować jakość 
życia. 

VECTIS
Możliwość wykonywania ćwiczeń w obrębie stawu barkowego:
• odwodzenie / przywodzenie,
• zgięcie / wyprost.
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy zarówno w parametryzowalnych 
indywidualnie zakresach ruchu, jak i prowadzenia ćwiczeń izometrycznych 
i dynamicznych.

VECTIS MINI
Możliwość wykonywania ćwiczeń w obrębie stawu barkowego:
• rotacja wewnętrzna / zewnętrzna.
Praca z ruchem rotacji staje się bezpieczną dzięki wykorzystaniu elastycznych 
elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewiel-
kiego oporu w początkowej fazie ruchu, który narasta równomiernie w dalszych 
fazach ćwiczenia

CUBITO
Możliwość wykonywania ćwiczeń w obrębie nadgarstka:
• przywodzenie / odwodzenie,
• rotacja wewnętrzna / zewnętrzna (pronacja i supinacja),
• zginanie grzbietowe / dłoniowe.
Konstrukcja urządzeń pozwala na wykorzystanie oporu elastycznego zarówno do 
oporowania, jak i wspomagania ruch w stawie. 

 

 

 

 

Zobacz te produkty na naszej stronie:
technomex.pl/acx-rehab  
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ACX.REHAB - opór elastyczny
- kończyna dolna

 

 

 

TELKO
Stosuje się w kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w zamkniętym 
łańcuchu biokinematycznym. Urządzenie wykorzystuje również zintegrowaną 
dwupłytową platformę z wbudowanymi czujnikami, która rozszerza możliwości 
treningowe o ćwiczenia równowagi i koordynacji. Na urządzeniu można wykony-
wać ruchy kończyn dolnych:
• zgięcie / wyprost.

JUPITER
Stosuje się w kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w otwartym łańcuchu 
biokinematycznym. Korzysta z oporu elastycznego, którego najważniejszą zaletą 
jest generowanie lekkiego oporu w początkowej fazie ruchu, równomiernie 
zwiększającego się w późniejszych etapach ćwiczenia. W trakcie ćwiczeń pacjent 
wykonuje zarówno pracę koncentryczną jak również ekscentryczną. Na urządze-
niu można wykonywać ruchy:
• zgięcie / wyprost.

 

 

 

 

•    Zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy

•    Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej

•    Poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną

 

 
 

 

 

 

Cechy kluczowe:

 

 

 

•    Bezpieczny opór dostosowany do zakresu ruchu ćwiczącego pacjenta

•    Poziom obciążenia wzrastający wraz ze zwiększaniem zakresu pracy

•    Możliwość diagnozowania siły maksymalnej oraz zakresów ruchu

 

 

•    Angażowanie pacjenta nie tylko do pracy fizycznej, ale również intelektualnej,
    dzięki stosowanym programom treningowym

•    Silna motywacja pacjenta dzięki wykorzystaniu możliwości wirtulanej rzeczywistości

 

•    Poprawa koordynacji mięśniowej

Telko

Jupiter
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ACX.REHAB - opór elastyczny
- kończyna dolna

 

 

 

TELKO
Stosuje się w kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w zamkniętym 
łańcuchu biokinematycznym. Urządzenie wykorzystuje również zintegrowaną 
dwupłytową platformę z wbudowanymi czujnikami, która rozszerza możliwości 
treningowe o ćwiczenia równowagi i koordynacji. Na urządzeniu można wykony-
wać ruchy kończyn dolnych:
• zgięcie / wyprost.

JUPITER
Stosuje się w kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w otwartym łańcuchu 
biokinematycznym. Korzysta z oporu elastycznego, którego najważniejszą zaletą 
jest generowanie lekkiego oporu w początkowej fazie ruchu, równomiernie 
zwiększającego się w późniejszych etapach ćwiczenia. W trakcie ćwiczeń pacjent 
wykonuje zarówno pracę koncentryczną jak również ekscentryczną. Na urządze-
niu można wykonywać ruchy:
• zgięcie / wyprost.

 

 

 

 

•    Zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy

•    Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej

•    Poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną

 

 
 

 

 

 

Cechy kluczowe:

 

 

 

•    Bezpieczny opór dostosowany do zakresu ruchu ćwiczącego pacjenta

•    Poziom obciążenia wzrastający wraz ze zwiększaniem zakresu pracy

•    Możliwość diagnozowania siły maksymalnej oraz zakresów ruchu

 

 

•    Angażowanie pacjenta nie tylko do pracy fizycznej, ale również intelektualnej,
    dzięki stosowanym programom treningowym

•    Silna motywacja pacjenta dzięki wykorzystaniu możliwości wirtulanej rzeczywistości

 

•    Poprawa koordynacji mięśniowej
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Balancer System

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/balancer-system

•    Balancer System   wykorzystuje system podwieszenia bezpośredniego 
   z opcja na użycie systemu regulującego długość liny asekuracyjnej

•    Jedyne takie urządzenie na polskim rynku

•   Pozwala pacjentowi na zachowanie maksymalnej swobody ruchu 
   w pełnym obciążeniu, włącznie z chwilową utratą równowagi i pozwoleniem 
   na samodzielne jej odzyskiwanie, przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
   przed upadkiem

•    Pozwala stopniować samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń ruchowych

•    Daje możliwość chodzenia bez potrzeby używania innych pomocy 
    zabezpieczających przed upadkiem np. balkonika 

Cechy kluczowe

  

 

 

 

  

 

 
 

Pacjenci pocovidowi mają trudności z koncentracją i równowagą. Doskonałym 
urządzeniem zmniejszającym tego typu deficyty jest Balancer System 
– innowacyjne rozwiązanie do rehabilitacji ruchowej zapobiegające upadkom. 
Balancer System zabezpiecza pacjenta przed upadkiem podczas rehabilitacji. 
Pozwala pacjentowi na całkowite zachowanie swobody ruchu w czasie ćwiczeń, 
umożliwia także chwilową, bezpieczna utratę równowagi i samodzielne jej 
odzyskanie. Urządzenie pozwala pacjentom na wykonywanie ćwiczeń, których 
wcześniej nie odważyłyby się wcześniej wykonać  z obawy przed upadkiem.

•    Umożliwia ograniczenie ilości personelu niezbędnego do asysty 
    w czasie wykonywania ćwiczeń lub chodzenia

•    Uprząż umożliwia założenie systemu przez pacjenta, 
    bez odrywania rąk od balkonika

•    Zmniejsza ryzyko upadku pacjenta 
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Balancer System

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/balancer-system

•    Balancer System   wykorzystuje system podwieszenia bezpośredniego 
   z opcja na użycie systemu regulującego długość liny asekuracyjnej

•    Jedyne takie urządzenie na polskim rynku

•   Pozwala pacjentowi na zachowanie maksymalnej swobody ruchu 
   w pełnym obciążeniu, włącznie z chwilową utratą równowagi i pozwoleniem 
   na samodzielne jej odzyskiwanie, przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
   przed upadkiem

•    Pozwala stopniować samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń ruchowych

•    Daje możliwość chodzenia bez potrzeby używania innych pomocy 
    zabezpieczających przed upadkiem np. balkonika 

Cechy kluczowe

  

 

 

 

  

 

 
 

Pacjenci pocovidowi mają trudności z koncentracją i równowagą. Doskonałym 
urządzeniem zmniejszającym tego typu deficyty jest Balancer System 
– innowacyjne rozwiązanie do rehabilitacji ruchowej zapobiegające upadkom. 
Balancer System zabezpiecza pacjenta przed upadkiem podczas rehabilitacji. 
Pozwala pacjentowi na całkowite zachowanie swobody ruchu w czasie ćwiczeń, 
umożliwia także chwilową, bezpieczna utratę równowagi i samodzielne jej 
odzyskanie. Urządzenie pozwala pacjentom na wykonywanie ćwiczeń, których 
wcześniej nie odważyłyby się wcześniej wykonać  z obawy przed upadkiem.

•    Umożliwia ograniczenie ilości personelu niezbędnego do asysty 
    w czasie wykonywania ćwiczeń lub chodzenia

•    Uprząż umożliwia założenie systemu przez pacjenta, 
    bez odrywania rąk od balkonika

•    Zmniejsza ryzyko upadku pacjenta 
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Power Zone - ERG

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/fluid-power-erg

•    Niezależne ramiona z głowicami przegubowymi umożliwiające ruchy 
   po przekątnej, wahadłowe i chopping

•    Wspomaga naprzemienne, symetryczne oraz diagonalne ciągi ramion

•    Nadaje się do zastosowań rehabilitacyjnych i sportowych

•    Działa zarówno na kończynach górnych, jak i dolnych 
    – zwiększenie obciążenia poprzez pokonywanie oporu masy 
    własnego ciała przy ruchu w górę

•    Natychmiastowy chwyt, brak opóźnień i poślizgu

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia fizyczne i oddechowe są ważną częścią procesu rekonwalescencji po 
przebyciu ciężkiej choroby związanej z zakażeniem COVID-19. Wysiłek fizyczny 
pomoże pacjentowi:
• poprawić kondycję,
• złagodzić duszności,
• wzmocnić siłę mięśni.
Power Zone bazuje na koncepcji ćwiczeń z oporem wodnym. PowerERG to narzę-
dzie do treningu funkcjonalnego i przedniego łańcucha mięśniowego, które łączy 
masę ciała i opór wodny, aby uzyskać trening bez wstrząsów. Regulowany opór 
wodny pozwala użytkownikowi na zwiększenie oporu w całym zakresie ruchu 
podczas treningu z maksymalną mocą. Ukierunkowany na tułów, tricepsy, 
pośladki i mięśnie czworogłowe, Power Erg tworzy masę bezwładnościową, na 
którą wpływa nie tylko opór wodny, ale także obciążenie własna masa ciała 
podczas podnoszenia z pozycji przysiadu.
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Power Zone - ERG

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/fluid-power-erg

•    Niezależne ramiona z głowicami przegubowymi umożliwiające ruchy 
   po przekątnej, wahadłowe i chopping

•    Wspomaga naprzemienne, symetryczne oraz diagonalne ciągi ramion

•    Nadaje się do zastosowań rehabilitacyjnych i sportowych

•    Działa zarówno na kończynach górnych, jak i dolnych 
    – zwiększenie obciążenia poprzez pokonywanie oporu masy 
    własnego ciała przy ruchu w górę

•    Natychmiastowy chwyt, brak opóźnień i poślizgu

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia fizyczne i oddechowe są ważną częścią procesu rekonwalescencji po 
przebyciu ciężkiej choroby związanej z zakażeniem COVID-19. Wysiłek fizyczny 
pomoże pacjentowi:
• poprawić kondycję,
• złagodzić duszności,
• wzmocnić siłę mięśni.
Power Zone bazuje na koncepcji ćwiczeń z oporem wodnym. PowerERG to narzę-
dzie do treningu funkcjonalnego i przedniego łańcucha mięśniowego, które łączy 
masę ciała i opór wodny, aby uzyskać trening bez wstrząsów. Regulowany opór 
wodny pozwala użytkownikowi na zwiększenie oporu w całym zakresie ruchu 
podczas treningu z maksymalną mocą. Ukierunkowany na tułów, tricepsy, 
pośladki i mięśnie czworogłowe, Power Erg tworzy masę bezwładnościową, na 
którą wpływa nie tylko opór wodny, ale także obciążenie własna masa ciała 
podczas podnoszenia z pozycji przysiadu.
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Power Zone - ROW

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/fluid-power-row

•    Mocna konstrukcja odrzutu zapewniająca bardzo szybki suw wiosłowania

•    Medycznie zatwierdzone przez Unię Europejską urządzenia odpowiednie 
   do rehabilitacji i zastosowań medycznych

•    Ogromny zakres oporu dla treningu interwałowego oraz stopniowego postępu

•    Przesuwne podnóżki z uchwytem pięt wspomagającym podparcie nóg

•    Rolki powietrzne siedziska

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Power ROW to platforma wioślarska FDF, która dzięki wyjątkowej konstrukcji 
ramy zapewnia trening z maksymalną mocą. Opatentowana konstrukcja podwój-
nego zbiornika oferuje ogromny zakres oporu 10 x Fluid Force z zamontowanym 
z boku zbiornikiem do zmiany rozmieszczonego poziomu. Ten wytrzymały 
ergometr wioślarski przeznaczony jest dla osób w każdym wieku oraz z każdym 
poziomem sprawności.

•    Automatyczny monitor Bluetooth - moc w czasie rzeczywistym 
    w watach na powtórzenie

•    Statyw o krótszej długości i wysokości „fotela biurowego” 
    dla ułatwienia wejścia i wyjścia z urządzenia
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Power Zone - ROW

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/fluid-power-row

•    Mocna konstrukcja odrzutu zapewniająca bardzo szybki suw wiosłowania

•    Medycznie zatwierdzone przez Unię Europejską urządzenia odpowiednie 
   do rehabilitacji i zastosowań medycznych

•    Ogromny zakres oporu dla treningu interwałowego oraz stopniowego postępu

•    Przesuwne podnóżki z uchwytem pięt wspomagającym podparcie nóg

•    Rolki powietrzne siedziska

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Power ROW to platforma wioślarska FDF, która dzięki wyjątkowej konstrukcji 
ramy zapewnia trening z maksymalną mocą. Opatentowana konstrukcja podwój-
nego zbiornika oferuje ogromny zakres oporu 10 x Fluid Force z zamontowanym 
z boku zbiornikiem do zmiany rozmieszczonego poziomu. Ten wytrzymały 
ergometr wioślarski przeznaczony jest dla osób w każdym wieku oraz z każdym 
poziomem sprawności.

•    Automatyczny monitor Bluetooth - moc w czasie rzeczywistym 
    w watach na powtórzenie

•    Statyw o krótszej długości i wysokości „fotela biurowego” 
    dla ułatwienia wejścia i wyjścia z urządzenia
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Power Zone - ROW

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/fluid-power-row

•    Mocna konstrukcja odrzutu zapewniająca bardzo szybki suw wiosłowania

•    Medycznie zatwierdzone przez Unię Europejską urządzenia odpowiednie 
   do rehabilitacji i zastosowań medycznych

•    Ogromny zakres oporu dla treningu interwałowego oraz stopniowego postępu

•    Przesuwne podnóżki z uchwytem pięt wspomagającym podparcie nóg

•    Rolki powietrzne siedziska

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Power ROW to platforma wioślarska FDF, która dzięki wyjątkowej konstrukcji 
ramy zapewnia trening z maksymalną mocą. Opatentowana konstrukcja podwój-
nego zbiornika oferuje ogromny zakres oporu 10 x Fluid Force z zamontowanym 
z boku zbiornikiem do zmiany rozmieszczonego poziomu. Ten wytrzymały 
ergometr wioślarski przeznaczony jest dla osób w każdym wieku oraz z każdym 
poziomem sprawności.

•    Automatyczny monitor Bluetooth - moc w czasie rzeczywistym 
    w watach na powtórzenie

•    Statyw o krótszej długości i wysokości „fotela biurowego” 
    dla ułatwienia wejścia i wyjścia z urządzenia
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Power Zone - Climb

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/fluid-power-climb

•    Opatentowany podwójny zbiornik FDF oferuje 10 poziomów 
   regulowanego oporu wodnego

•    Opór wodny oznacza, że podczas przyspieszania woda w zbiorniku 
   jest dynamiczna, więc bez względu na przyłożoną moc czy zmęczenie 
   użytkownika nadal można trenować z maksymalną mocą

•    Pełni funkcję steppera lub urządzenia do treningu wspinaczki 
    całego ciała o płynnym i stałym oporze w całym zakresie ruchu, 
    w przeciwieństwie do urządzeń napędzanych

•    Działa zarówno na kończyny dolne, jak i górne - integrując wiele grup 
    mięśniowych, aby zbudować stabilność tułowia

•    Zapewnia doskonały trening sercowo-naczyniowy poprzez 
    zaangażowanie całego ciała, bez obciążania stawów

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 
 

 

Power CLIMB to urządzenie wspinaczkowe z oporem wodnym, wymagające od 
użytkowników intensywnego treningu z ogromną aktywacją mięśni całego ciała. 
Oparty na złożonym, wielostawowym ruchu Power Climb zapewnia stabilność 
tłowia i wymaga integracji pracy kończyny górnej i dolnej. W przeciwieństwie do 
innych urządzeń wspinaczkowych na rynku, Power Climb utrzymuje środek 
ciężkości użytkownika w neutralnej pozycji, dzięki czemu kolana i stopy są 
ustabilizowane, a ciężar przechodzi przez tyłostopie, zwiększając pracę mięśni, 
odciążając stawy. 
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Power Zone - Climb

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/fluid-power-climb

•    Opatentowany podwójny zbiornik FDF oferuje 10 poziomów 
   regulowanego oporu wodnego

•    Opór wodny oznacza, że podczas przyspieszania woda w zbiorniku 
   jest dynamiczna, więc bez względu na przyłożoną moc czy zmęczenie 
   użytkownika nadal można trenować z maksymalną mocą

•    Pełni funkcję steppera lub urządzenia do treningu wspinaczki 
    całego ciała o płynnym i stałym oporze w całym zakresie ruchu, 
    w przeciwieństwie do urządzeń napędzanych

•    Działa zarówno na kończyny dolne, jak i górne - integrując wiele grup 
    mięśniowych, aby zbudować stabilność tułowia

•    Zapewnia doskonały trening sercowo-naczyniowy poprzez 
    zaangażowanie całego ciała, bez obciążania stawów

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 
 

 

Power CLIMB to urządzenie wspinaczkowe z oporem wodnym, wymagające od 
użytkowników intensywnego treningu z ogromną aktywacją mięśni całego ciała. 
Oparty na złożonym, wielostawowym ruchu Power Climb zapewnia stabilność 
tłowia i wymaga integracji pracy kończyny górnej i dolnej. W przeciwieństwie do 
innych urządzeń wspinaczkowych na rynku, Power Climb utrzymuje środek 
ciężkości użytkownika w neutralnej pozycji, dzięki czemu kolana i stopy są 
ustabilizowane, a ciężar przechodzi przez tyłostopie, zwiększając pracę mięśni, 
odciążając stawy. 
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Power Zone - Press

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/fluid-power-press

•    Pomaga utrzymać kręgosłup w pozycji neutralnej, jednocześnie łącząc 
   przysiady z prasą górną, aby wygenerować ruch mocy całego ciała

•    W przeciwieństwie do ciężaru swobodnego, Fluid Force oznacza, że wszelkie 
   słabe punkty lub ograniczenia mięśni w zakresie ruchu sportowca są eliminowane, 
   aby umożliwić trenowanie tak lekko lub ciężko, jak jest to wymagane

•    Użytkownik ma kontrolę nad wykonywaniem ciągłego 
    treningu mocy szczytowej

•    Odpowiedni do celów rehabilitacyjnych, użytkownicy mogą bezpiecznie 
    ćwiczyć właściwe i wspomagać funkcjonalne układy nerwowo-mięśniowe

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Koncentryczne urządzenie do treningu siłowego Power Press jest urządzeniem 
z oporem wodnym do wykonywania przysiadów. Wspiera ruchy siłowe całego 
ciała, które angażują większość głównych grup mięśniowych w jednym ruchu. 
Jest to idealny trener ćwiczący kontrolowane podnoszenie w stylu olimpijskim, 
eliminując ekscentryczną fazę podnoszenia. Opatentowana przez FDF  technolo-
gia oporu wodnego Fluid Force oznacza, że po osiągnięciu szczyt swojego ruchu 
nie ma spadku obciążenia – opór znika aby wspierać trening  dużej intensywności 
i dużej sile, z ograniczonym czasem regeneracji.
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Power Zone - Press

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/fluid-power-press

•    Pomaga utrzymać kręgosłup w pozycji neutralnej, jednocześnie łącząc 
   przysiady z prasą górną, aby wygenerować ruch mocy całego ciała

•    W przeciwieństwie do ciężaru swobodnego, Fluid Force oznacza, że wszelkie 
   słabe punkty lub ograniczenia mięśni w zakresie ruchu sportowca są eliminowane, 
   aby umożliwić trenowanie tak lekko lub ciężko, jak jest to wymagane

•    Użytkownik ma kontrolę nad wykonywaniem ciągłego 
    treningu mocy szczytowej

•    Odpowiedni do celów rehabilitacyjnych, użytkownicy mogą bezpiecznie 
    ćwiczyć właściwe i wspomagać funkcjonalne układy nerwowo-mięśniowe

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Koncentryczne urządzenie do treningu siłowego Power Press jest urządzeniem 
z oporem wodnym do wykonywania przysiadów. Wspiera ruchy siłowe całego 
ciała, które angażują większość głównych grup mięśniowych w jednym ruchu. 
Jest to idealny trener ćwiczący kontrolowane podnoszenie w stylu olimpijskim, 
eliminując ekscentryczną fazę podnoszenia. Opatentowana przez FDF  technolo-
gia oporu wodnego Fluid Force oznacza, że po osiągnięciu szczyt swojego ruchu 
nie ma spadku obciążenia – opór znika aby wspierać trening  dużej intensywności 
i dużej sile, z ograniczonym czasem regeneracji.
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Power Zone - Press

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/fluid-power-press

•    Pomaga utrzymać kręgosłup w pozycji neutralnej, jednocześnie łącząc 
   przysiady z prasą górną, aby wygenerować ruch mocy całego ciała

•    W przeciwieństwie do ciężaru swobodnego, Fluid Force oznacza, że wszelkie 
   słabe punkty lub ograniczenia mięśni w zakresie ruchu sportowca są eliminowane, 
   aby umożliwić trenowanie tak lekko lub ciężko, jak jest to wymagane

•    Użytkownik ma kontrolę nad wykonywaniem ciągłego 
    treningu mocy szczytowej

•    Odpowiedni do celów rehabilitacyjnych, użytkownicy mogą bezpiecznie 
    ćwiczyć właściwe i wspomagać funkcjonalne układy nerwowo-mięśniowe

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Koncentryczne urządzenie do treningu siłowego Power Press jest urządzeniem 
z oporem wodnym do wykonywania przysiadów. Wspiera ruchy siłowe całego 
ciała, które angażują większość głównych grup mięśniowych w jednym ruchu. 
Jest to idealny trener ćwiczący kontrolowane podnoszenie w stylu olimpijskim, 
eliminując ekscentryczną fazę podnoszenia. Opatentowana przez FDF  technolo-
gia oporu wodnego Fluid Force oznacza, że po osiągnięciu szczyt swojego ruchu 
nie ma spadku obciążenia – opór znika aby wspierać trening  dużej intensywności 
i dużej sile, z ograniczonym czasem regeneracji.
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Compass 210

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/compass210

•    Jedno urządzenie do treningu dwóch grup mięśniowych

•    Łatwa regulacja oporu przy pomocy pokręteł

•    Oddzielna regulacja oporu w dwóch kierunkach

•    Ergonomiczne siodło do treningu funkcjonalnej stabilizacji tułowia 
    oraz kończyn dolnych

•    Brak oparcia dla optymalnej „samostabilizacji” tułowia

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia Compass® 210 zgodna jest z koncepcją treningową „auto-stabilizacji”. 
Ćwiczenia te ukierunkowane są na zachowanie prawidłowej i stabilnej pozycji 
podczas aktywnych ćwiczeń i treningów, co zapewnia pracę na maksymalnym 
i bezpiecznym, indywidualnym dla każdego użytkownika, poziomie. Koncepcja 
oparta jest na unikalnym siedzisku (podobnym do siodła), które pozwala na 
przyjmowanie pozycji niedostępnych na podobnych urządzeniach i maksymal-
nie przybliża aktualne obciążenie treningu do możliwości trenującego.

•    Znak wspomagania pozycji na podnóżku

•    “Łańcuch zamknięty” dla bardziej efektywnego, funkcjonalnego 
    oraz całościowego treningu siłowego oraz wyższego zużycia energii

•    Regulacja wysokości siedziska za pomocą kliknięcia

•    Nadaje się do treningu grupowego
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Compass 210

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/compass210

•    Jedno urządzenie do treningu dwóch grup mięśniowych

•    Łatwa regulacja oporu przy pomocy pokręteł

•    Oddzielna regulacja oporu w dwóch kierunkach

•    Ergonomiczne siodło do treningu funkcjonalnej stabilizacji tułowia 
    oraz kończyn dolnych

•    Brak oparcia dla optymalnej „samostabilizacji” tułowia

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia Compass® 210 zgodna jest z koncepcją treningową „auto-stabilizacji”. 
Ćwiczenia te ukierunkowane są na zachowanie prawidłowej i stabilnej pozycji 
podczas aktywnych ćwiczeń i treningów, co zapewnia pracę na maksymalnym 
i bezpiecznym, indywidualnym dla każdego użytkownika, poziomie. Koncepcja 
oparta jest na unikalnym siedzisku (podobnym do siodła), które pozwala na 
przyjmowanie pozycji niedostępnych na podobnych urządzeniach i maksymal-
nie przybliża aktualne obciążenie treningu do możliwości trenującego.

•    Znak wspomagania pozycji na podnóżku

•    “Łańcuch zamknięty” dla bardziej efektywnego, funkcjonalnego 
    oraz całościowego treningu siłowego oraz wyższego zużycia energii

•    Regulacja wysokości siedziska za pomocą kliknięcia

•    Nadaje się do treningu grupowego
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Biodex System 4 PRO

2220

Biodex System 4 to zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego w warun-
kach: pracy izometrycznej, izotonicznej, izokinetycznej, reaktywnej ekscentrycz-
nej i ruchu biernego z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do 
analizy statystycznej. Urządzenie wyposażone jest w regulowany elektrycznie, 
wygodny, obrotowy, przesuwany na podstawie fotel oraz dynamometr 
elektryczny regulowany w 3 płaszczyznach przeznaczony do testów/ćwiczeń na 
zróżnicowanej grupie pacjentów. Bezpieczny już na wczesnych etapach 
rehabilitacji tryb izokinetyczny.

Cechy kluczowe
 

 

 

 

 

 

•    Elektryczny fotel i głowica na ruchomej podstawie (możliwość róznych 
konfiguracji systemu - PRO, MVP, QUICK SET)

•    Gotowe protokoły kliniczne i ścieżki postępowania 

•    Przygotowywanie raportu oceniającego postęp pacjenta 
na podstawie przeprowadzonych badań

•    Precyzyjne ustawienia parametrów związanych z ćwiczonym ruchem, 
w tym na przykład: pomiaru ciężaru segmentu ciała

•    Możliwość generowania raportów na podstawie dokonanego pomiaru, 
jak również parametrów porównawczych różnych badań 

•    Możliwość indywidualizacji prezentowanych danych w postaci wykresów 
z obróbką uzyskanych danych, na przykład filtrowaniem ich

•    Przystawki do oceny mięśni grupy kulszowo-goleniowej w stanie 
ich rozciągnięcia oraz przystawki dziecięce do oceny najmłodszych zawodników

Zobacz ten produkt na stronie:
technomex.pl/biodex-system4

•    Możliwość synchronizacji z systemami EMG

•    Możliwość generowania wykresów Isomap wskazujących graficznie 
obszary zakresu ruchu i prędkości ruchu, w których 
występują największe deficyty

•    Unikatowa przystawka do ćwiczeń w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
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Compass 210

Zobacz ten produkt na stronie: 
technomex.pl/compass210

•    Jedno urządzenie do treningu dwóch grup mięśniowych

•    Łatwa regulacja oporu przy pomocy pokręteł

•    Oddzielna regulacja oporu w dwóch kierunkach

•    Ergonomiczne siodło do treningu funkcjonalnej stabilizacji tułowia 
    oraz kończyn dolnych

•    Brak oparcia dla optymalnej „samostabilizacji” tułowia

Cechy kluczowe

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia Compass® 210 zgodna jest z koncepcją treningową „auto-stabilizacji”. 
Ćwiczenia te ukierunkowane są na zachowanie prawidłowej i stabilnej pozycji 
podczas aktywnych ćwiczeń i treningów, co zapewnia pracę na maksymalnym 
i bezpiecznym, indywidualnym dla każdego użytkownika, poziomie. Koncepcja 
oparta jest na unikalnym siedzisku (podobnym do siodła), które pozwala na 
przyjmowanie pozycji niedostępnych na podobnych urządzeniach i maksymal-
nie przybliża aktualne obciążenie treningu do możliwości trenującego.

•    Znak wspomagania pozycji na podnóżku

•    “Łańcuch zamknięty” dla bardziej efektywnego, funkcjonalnego 
    oraz całościowego treningu siłowego oraz wyższego zużycia energii

•    Regulacja wysokości siedziska za pomocą kliknięcia

•    Nadaje się do treningu grupowego
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Biodex System 4 PRO

2220

Biodex System 4 to zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego w warun-
kach: pracy izometrycznej, izotonicznej, izokinetycznej, reaktywnej ekscentrycz-
nej i ruchu biernego z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do 
analizy statystycznej. Urządzenie wyposażone jest w regulowany elektrycznie, 
wygodny, obrotowy, przesuwany na podstawie fotel oraz dynamometr 
elektryczny regulowany w 3 płaszczyznach przeznaczony do testów/ćwiczeń na 
zróżnicowanej grupie pacjentów. Bezpieczny już na wczesnych etapach 
rehabilitacji tryb izokinetyczny.

Cechy kluczowe
 

 

 

 

 

 

•    Elektryczny fotel i głowica na ruchomej podstawie (możliwość róznych 
konfiguracji systemu - PRO, MVP, QUICK SET)

•    Gotowe protokoły kliniczne i ścieżki postępowania 

•    Przygotowywanie raportu oceniającego postęp pacjenta 
na podstawie przeprowadzonych badań

•    Precyzyjne ustawienia parametrów związanych z ćwiczonym ruchem, 
w tym na przykład: pomiaru ciężaru segmentu ciała

•    Możliwość generowania raportów na podstawie dokonanego pomiaru, 
jak również parametrów porównawczych różnych badań 

•    Możliwość indywidualizacji prezentowanych danych w postaci wykresów 
z obróbką uzyskanych danych, na przykład filtrowaniem ich

•    Przystawki do oceny mięśni grupy kulszowo-goleniowej w stanie 
ich rozciągnięcia oraz przystawki dziecięce do oceny najmłodszych zawodników

Zobacz ten produkt na stronie:
technomex.pl/biodex-system4

•    Możliwość synchronizacji z systemami EMG

•    Możliwość generowania wykresów Isomap wskazujących graficznie 
obszary zakresu ruchu i prędkości ruchu, w których 
występują największe deficyty

•    Unikatowa przystawka do ćwiczeń w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
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TMG

  

Tensiomiografia (określana skrótem TMG) jest opartą na dowodach naukowych 
metodą precyzyjnego pomiaru szybkości skurczów i sztywności mięśni, wykorzy-
stywaną w procesie terapeutycznym, treningowym, medycynie sportowej oraz 
badaniach naukowych. Metoda TMG określa profil mięśniowy, pozwalając na 
uzyskanie informacji o tym, które mięśnie powinny pracować szybciej, być silniej-
sze lub wymagają regeneracji. Terapeuci zawsze borykają się z wyzwaniem 
polepszenia stanu swoich pacjentów, przy jednoczesnym monitorowaniu ryzyka 
urazów. TMG pomaga im w tym zadaniu, zapewniając szczegółowe i ilościowe 
dane o ich podopiecznych.

 

 

Zobacz ten produkt na stronie:
technomex.pl/tmg

  

 

•    Indywidualizacja planów treningowych

•    Profilowanie sportowców

•    Prewencja urazów

•    Wykrywanie słabych ogniw łańcuchów kinematycznych

•    Monitorowanie gotowości do wysiłku

Cechy kluczowe

 

•    Obiektywna i ilościowa ocena zaburzeń funkcjonalnych mięśni

•    Zarządzanie ryzykiem

•    Badania przesiewowe i szczegółowe

•    Nadzorowanie procesu rehabilitacyjnego

•    Wsparcie decyzji odnośnie powrotu do uprawiania sportu
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Smartfit

 

 

  

 
 

SMARTfit to system oferujący zaawansowaną rehabilitację funkcji poznawczych 
oraz ruchowych dzięki wykorzystaniu zadań kognitywnych. SMARTfit wyróżnia 
się możliwością dostarczenia spersonalizowanego, skalowalnego i opartego na 
dowodach naukowych programu rehabilitacyjnego ukierunkowanego na potrze-
by każdego pacjenta.

 

•    Trening wzrokowo-ruchowy i wzrokowo-percepcyjny

•    Zmniejszenie czasu reakcji

•    Poprawa równowagi i tolerancji na wysiłek

•    Zwiększenie wytrzymałości, zakresu ruchu, wydolności

•    Udoskonalenie zdolności motorycznych i koordynacji

Cechy kluczowe

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Zobacz ten produkt na stronie:
technomex.pl/smartfit

•    Poprawa koordynacji pomiędzy stronami ciała oraz oko-ręka

•    Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów, 
    szybkości podejmowania decyzji

•    Czujniki reagujące na uderzenia

•    Pięć poziomów czułości

•    Materiał instruktażowy w formie wideo

•    Zadania kognitywne

•    Sterowane z poziomu aplikacji na IOS/ANDROID

 

 

 

•    Baza danych w chmurze
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Smartfit

 

 

  

 
 

SMARTfit to system oferujący zaawansowaną rehabilitację funkcji poznawczych 
oraz ruchowych dzięki wykorzystaniu zadań kognitywnych. SMARTfit wyróżnia 
się możliwością dostarczenia spersonalizowanego, skalowalnego i opartego na 
dowodach naukowych programu rehabilitacyjnego ukierunkowanego na potrze-
by każdego pacjenta.

 

•    Trening wzrokowo-ruchowy i wzrokowo-percepcyjny

•    Zmniejszenie czasu reakcji

•    Poprawa równowagi i tolerancji na wysiłek

•    Zwiększenie wytrzymałości, zakresu ruchu, wydolności

•    Udoskonalenie zdolności motorycznych i koordynacji

Cechy kluczowe

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Zobacz ten produkt na stronie:
technomex.pl/smartfit

•    Poprawa koordynacji pomiędzy stronami ciała oraz oko-ręka

•    Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów, 
    szybkości podejmowania decyzji

•    Czujniki reagujące na uderzenia

•    Pięć poziomów czułości

•    Materiał instruktażowy w formie wideo

•    Zadania kognitywne

•    Sterowane z poziomu aplikacji na IOS/ANDROID

 

 

 

•    Baza danych w chmurze
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•     Rozmiar pasa: 150 x 50 cm 

•     Prędkość: 18 km/h 

•     Elewacja (nachylenie): 0% - 20%

•     System pneumatycznego odciążenia

•     System elastycznych cięgien wspomagający lub utrudniający chód

Bieżnie h/p cosmos są znaną i cenioną na rynku marką. Niezmiennie od 1988 
roku wyróżnia je sprawdzona technologia, design i wysoka jakość oraz 
dbałość o bezpieczeństwo użytkowania. Bieżnie są kompatybilne z pasami 
Polar®, mogą także posiadać interfejs pozwalający na współpracę z najpopu-
larniejszymi ergospirometrami na rynku. Panel sterujący bieżnią pozwala na 
wykorzystanie 6 profili obciążenia definiujących interwałowe sesje treningowe, 
trybu kardiologicznego adaptującego prędkości i nachylenie bieżni do 
zadanego pulsu, 11 wbudowanych testów diagnostycznych, do 19 testów 
zdefiniowanych przez użytkownika, przy równoczesnym wyświetlaniu danych 
o prędkości, czasie, dystansie, energii, mocych i innych.

ROBOWALK® EXPANDER Unikalne na rynku rozwiązanie – system cięgien 
montowany z przodu i/lub z tyłu bieżni. Do nóg osoby ćwiczącej są przymoco-
wane specjalne cięgna elastyczne, które, w zależności od kierunku rozciąga-
nia zadają obciążenie lub wspomagają ruch uda i podudzia, co otwiera zupeł-
nie nowe możliwości terapeutyczne i treningowe. Dodatkowo, pozycja cięgien 
jest regulowana zarówno w pionie, jak i w poziomie co pozwala na regulację 
obciążenia lub odciążenia kończyn w wielu płaszczyznach ruchu.

SYSTEM ODCIĄŻENIA AIRWALK® Pneumatyczny system odciążenia, pozwala 
na precyzyjne odciążenie pacjenta do 80 kg (wersja standard) lub opcjonalnie 
do 120/160/240 kg (za dopłatą) . Odciążenie pozwala na trening przy zmniej-
szonej masie ciała, dodatkowo, dzięki swojej konstrukcji, możliwe jest aby 
pacjent bez odpinania się z urządzenia, ćwiczył również chód tyłem lub 
bokiem. System może pracować we współpracy z robowalk® expander.
 

Pluto Med

Cechy kluczowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz ten produkt na stronie:
technomex.pl/hpcosmos-airwalk
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AXC.rehab to:

•     Platformy rehabilitacyjne i diagnostyczne: stabilometryczna, dynamograficzna 
      i balansowa
•     Urządzenia do ćwiczeń z oporem elastycznym
•     Kamera Kinect - wspierająca rehabilitację i trening ogólorozwojowy
•     Praca nad równowagą, balansem i koordynacją mięśniową
•     Oprogramowanie wspierające rehabilitację i administrację
•     Zwiększenie zakresu ruchu, siły i wytrzymałości
•     Najwyższa jakość i obiektywizacja efektów rehabilitacji
•     Ekonomia pracy z pacjentami - możliwość pracy z kilkoma pacjentami jednocześnie
•     Indywidualnie przygotowywane i oceniane treningi

Dzięki tym cechom ACX.rehab to koncepcja, którą wykorzystamy w pracy z pacjentami 
ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi, pulmonologicznymi oraz reumatolog-
icznymi. To wsparcie w codziennej pracy z pacjentami w każdym wieku, od pacjentów pedi-
atrycznych po geriatrycznych.

ACX.rehab to koncepcja rehabilitacji i diagnostyki 
w wirtualnej rzeczywistości, łącząca klasyczne, 
sprawdzone metody terapeutyczne z możliwościami 
nowoczesnej technologii.

Przejdź na stronę ACX.rehab:
technomex.pl/acx-rehab

22



Wideo wprowadzające w świat 
rehabilitacji z wirtualną rzeczywistością 
ACX.rehab:

32 40 10 350

acx@technomex.pl

Szparagowa 15
44-141 Gliwice

PHU Technomex Sp. z o.o.

TELEFON

E-MAIL

ADRES

23
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Platformy

Bezpieczeństwo i wydajność
•     Reedukacja postawy i równowagi
•     Wszystkie fazy terapii: od wczesnego po trening sportowy
•     Ćwiczenia w pozycji stojącej lub siedzącej

Dla kogo?
•     Pacjenci neurologiczni
•     Pacjenci ortopedyczni

•     Pacjenci pediatryczni
•     Pacjenci geriatryczni

Medycyna oparta na dowodach - ocena pacjenta przed i po terapii:
•     Test statyczny:
 - Długość ścieżki COP
 - Powierzchnia ruchu COP
 - Prędkość zmian obciążenia względem osi X i Y
 - Długość ścieżek porównywanych w teście Romberga
•     Test dynamiczny:
 - Długość ścieżki COP
 - Wykonywana ścieżka w stosunku do ścieżki minimalnej
 - Czas na osciągnięcie celów w różnych kwadrantach
•     Test dystrybucji obciążenia:
 - Średnie obciążenie kończyn
 - Czas obciążania dominującej kończyny

Alfa
18.166.101

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/alfa1

ALFA to nowoczesna platforma stabilometryczna, umożliwiająca diagnozowanie 
oraz trening stabilizacji i równowagi m.in. pacjentów neurologicznych i ortopedy-
cznych. Urządzenie pomaga zwiększyć sprawność pacjentów po urazach głowy, 
udarach, chorujących na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i cierpiących 
na dysfunkcje mięśniowe. Ponadto przyspiesza rekonwalescencję po złamaniach 
i skręceniach stawu skokowego, kolanowego, zwichnięciu stawu biodrowego oraz po 
endoprotezoplastyce. ALFA umożliwia również terapię pacjentów po amputacjach 
kończyn dolnych.

MOŻLIWOŚCI

•     Ocena parametrów statycznych 
      i dynamicznych związanych 
      z utrzymaniem równowagi na stabilnym 
      podłożu
•     Możliwość analizy COP podczas testów 
      i treningów
•     Zaimplementowane szablony testów 
      i programów treningowych 
      oraz możliwość tworzenia własnych 
      ze zintegrowanym biofeedbackiem 
      w czasie rzeczywistym
•     Obiektywizacja procesu rehabilitacji
•     Dostosowanie trudności ćwiczenia 
      do aktualnych potrzeb pacjenta

EFEKTY

•     Poprawa stabilności i zmysłu równowagi
•     Reedukacja prawidłowej postawy ciała
•     Poprawa stabilizacji stawów poprzez 
      reedukację proprioceptywną
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Gamma Sigma
18.166.100 18.166.102

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/gamma1

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/sigma1

GAMMA to nowoczesna, dwupłytowa platforma dynamograficzna, umożliwia-
jąca zarówno diagnozowanie, jak i trening pacjentów z różnymi schorzeniami, 
m.in. ortopedycznymi i neurologicznymi. GAMMA pozwala na pracę z pacjenta-
mi z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Dodatkowym atutem urządze-
nia jest możliwość dowolnego ustawienia płyt względem siebie, co umożliwia 
ćwiczenie sportowców w określonej, ściśle związanej z ich dyscypliną sportową 
pozycji. Dzięki tym właściwościom platforma GAMMA jest szczególnie użytecz-
na w rehabilitacji ortopedycznej i sportowej, zarówno pourazowej, jak i poopera-
cyjnej. Platforma sprawdza się również w rehabilitacji neurologicznej, reumato-
logicznej oraz geriatrycznej.

SIGMA jest urządzeniem do treningu równowagi i propriocepcji w pozycji 
siedzącej oraz stojącej. Urządzenie pozwala na ćwiczenia z wieloma grupami 
pacjentów, w tym z pacjentami na wózkach. Platforma została wyposażona 
w niezależny system oceny kąta wychylenia przy użyciu specjalistycznego czu-
jnika rejestrującego każdą zmianę pozycji platformy. Dzięki tym właściwościom 
SIGMA jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, or-
topedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w re-
habilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

MOŻLIWOŚCI

•     Analiza dystrybucji obciążeń w osi 
      pionowej
•     Dynamiczny i statyczny pomiar 
      obciążenia
•     Ocena równowagi i balansu pacjentów
•     Pomiar siły, prędkości i przyspieszenia
•     Obiektywizacja procesu rehabilitacji

MOŻLIWOŚCI

•     Klasyczny trening proprioceptywny
•     Wykonywanie ćwiczeń w jednej lub 
      dwóch płaszczyznach
•     Ćwiczenia w pozycji stojącej lub 
      siedzącej
•     Ćwiczenia tułowia
•     Ćwiczenia jedno- lub obunożne
•     Ćwiczenia kończyn górnych
•     Ćwiczenia ze zintegrowanym 
      biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
•     Obiektywizacja procesu rehabilitacji

EFEKTY

•     Nauka prawidłowego obciążenia kończyn
•     Poprawa reakcji na zmiany obciążenia
•     Poprawa stabilizacji stawów poprzez 
      reedukację proprioceptywną
•     Poprawa koordynacji nerwowo-
      mięśniowej

EFEKTY

•     Poprawa zmysłu równowagi
•     Poprawa stabilności tułowia
•     Poprawa stabilizacji stawów poprzez 
      reedukację proprioceptywną
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Kinect
18.166.100

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/kinect1

KINECT to doskonały przykład wykorzystania w rehabilitacji współczesnej tech-
nologii, która umożliwia fizjoterapeutom pracę z dowolną grupą pacjentów. 
KINECT pozwala pracować z pacjentami w określonych zakresach ruchu, an-
gażując wybrane segmenty ciała, w wielu pozycjach wyjściowych oraz z wyko-
rzystaniem dodatkowych urządzeń. Ze względu na te właściwości, KINECT 
sprawdza się w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neuro-
logicznej zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. KINECT stosowany jest również 
w rehabilitacji reumatologicznej i geriatrycznej.

MOŻLIWOŚCI

•     Ćwiczenia ze zintegrowanych 
      biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
•     Badanie zakresów ruchów
•     Ruchy statyczne i dynamiczne
•     Trening równowagi pacjentów
•     Pomiar kątów, prędkości i przyspieszenia
•     Szeroki zakres analizowanych danych
•     Gotowe szablony ćwiczeń oraz 
      możliwość tworzenia własnych
•     Obiektywizacja procesu rehabilitacji
•     Dostosowanie poziomu trudności 
      ćwiczeń do aktualnych potrzeb 
      pacjentów

EFEKTY

•     Zwiększanie zakresów ruchów
•     Poprawa stabilizacji
•     Poprawa koordynacji
•     Zwiększenie siły i wytrzymałości 
      mięśniowej
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Opór elastyczny

Dla kogo
•     Pacjenci ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (zapalenie stawów, 
      asymetria kończyn, zespoły bólowe i dysproporcje siły lub zakresu 
      ruchu w obrębie obręczy barkowej i miednicznej)
•     Pacjenci po urazach w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego
•     Pacjenci po operacjach (np. endoprotezoplastyka, rekonstrukcja ACL)
•     Pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi (po udarze, urazach rdzenia 
      kręgowego, z porażeniem mózgowym, z chorobą Parkinsona, chorobiami móżdżkowymi)
•     Pacjenci z upośledzonymi funkcjami psychicznymi i problemami z motywacją do 
      rehabilitacji

Możliwości
•     Bezpieczny opór dostosowany do zakresu ruchu ćwiczącego na urządzeniu pacjenta
•     Poziom obciążenia wzrastający wraz ze zwiększeniem zakresu pracy
•     Możliwość prowadzenia ćwiczeń dynamicznych i statycznych
•     Możliwość diagnozowania siły maksymalnej oraz zakresów ruchu
•     Szablony treningów siły izometrycznej
•     Ćwiczenia w parametryzowalnych indywidualnie zakresach ruchu
•     Dostępne ćwiczenia siły eksplozywnej
•     Dostosowanie poziomu obciążenia oraz parametrów treningu nawet w trakcie jego 
      trwania
•     Angażowanie pacjenta nie tylko do pracy fizycznej, ale również intelektualnej dzięki 
      stosowanym programom treningowym
•     Silna motywacja pacjenta dzięki wykorzystaniu możliwości wirtualnej rzeczywistości
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Vectis Vectis Mini
18.166.108 18.166.109

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/vectis1

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/vectis-mini1

VECTIS wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji kończyny górnej 
w obrębie stawu ramiennego. Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących ruchów:
•     Odwodzenie / przywodzenie
•     Zgięcie / wyprost

Urządznie zostało zaprojektowane do pracy zarówno w parametryzowalnych indywidual-
nie zakresach ruchu jak i prowadzenia ćwiczeń izometrycznych. Jedną z kluczowych zalet 
jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu, który narasta równomiernie 
w dalszych fazach ćwiczenia. Dzięki tym właściwościom VECTIS jest szczególnie użyteczny 
w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie zna-
jduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

VECTIS MINI wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji kończyny górnej 
w obrębie stawu ramiennego. Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących ruchów:
•     Odwodzenie / przywodzenie
•     Zgięcie / wyprost

Urządznie zostało zaprojektowane tak, aby uczynić pracę z ruchem rotacji efektywną i bez-
pieczną dzięki wykorzystaniu elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą 
zaletą jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu, który narasta równ-
omiernie w dalszych fazach ćwiczenia. Dzięki tym właściwościom VECTIS MINI jest szcze-
gólnie użyteczny w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. 
Urządzenie stosuje się również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

MOŻLIWOŚCI

•     Pomiar zakresu ruchomości
•     Pomiar generowanej siły
•     Ćwiczenia dynamiczne
•     Ćwiczenia izometryczne
•     Ćwiczenia ze zintegrowanym 
      biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
•     Obiektywizacja procesu rehabilitacji

MOŻLIWOŚCI

•     Pomiar zakresu ruchomości
•     Ćwiczenia dynamiczne
•     Ćwiczenia ze zintegrowanym 
      biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
•     Obiektywizacja procesu rehabilitacji
•     Dostosowanie poziomu trudności 
      ćwiczenia do aktualnych potrzeb 
      pacjenta

EFEKTY

•     Zwiększenie zakresu ruchomości 
      poprzez aktywne ruchy
•     Zwiększenie siły i wytrzymałości 
      mięśniowej
•     Poprawa stabilizacji stawów przez 
      reedukację proprioceptywną
•     Poprawa koordynacji mięśniowej

EFEKTY

•     Zwiększenie zakresu ruchomości 
      poprzez aktywne ruchy
•     Zwiększenie siły i wytrzymałości 
      mięśniowej
•     Poprawa stabilizacji stawów przez 
      reedukację proprioceptywną
•     Poprawa koordynacji mięśniowej

A
X

C
.reh

a
b

27



Cubito Telko
18.166.106 18.166.105

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/cubito1

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/telko1

CUBITO wykorzystuje opór elastyczny w kompleksowej rehabilitacji kończyny górnej 
w obrębie przedramienia i nadgarstka. Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących 
ruchów:
•     Przywodzenie / odwodzenie
•     Rotacja wewnętrzna / zewnętrzna (pronacja i supinacja)
•     Zginanie grzbietowe / dłoniowe

Dzięki wykorzystaniu elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą 
jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu, narastającego równomier-
nie w dalszych fazach ćwiczenia, CUBITO jest szczególnie użyteczny w rehabilitacji poura-
zowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej.

TELKO stosuje się w kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu 
biokinematycznym. Na urządzeniu można wykonywać następujące ruchy:
•     Zgięcie / wyprost

TELKO korzysta z oporu elastycznego, którego najważniejszą zaletą jest generowanie le-
kkiego oporu w początkowej fazie ruchu, równomiernie zwiększającego się w późniejszych 
etapach ćwiczenia. Urządzenie wykorzystuje również zintegrowaną dwupłytową platformę 
z wbudowanymi czterema czujnikami, która rozszerza możliwości treningowe o ćwiczenia 
równowagi i koordynacji. Dzięki tym właściwościom TELKO jest szczególnie użyteczne w re-
habilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Jest również stoso-
wane w rehabilitacji sportowej, reumatologii i geriatrii.

MOŻLIWOŚCI

•     Pomiar zakresu ruchomości
•     Ćwiczenia dynamiczne
•     Ćwiczenia ze zintegrowanym 
      biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
•     Obiektywizacja procesu rehabilitacji
•     Dostosowanie trudności do aktualnych 
      potrzeb pacjenta

MOŻLIWOŚCI

•     Pomiar zakresu ruchomości
•     Ćwiczenia dynamiczne
•     Ćwiczenia ze zintegrowanym 
      biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
•     Obiektywizacja procesu rehabilitacji
•     Dostosowanie trudności do aktualnych 
      potrzeb pacjenta

EFEKTY

•     Zwiększanie zakresów ruchomości  
      poprzez aktywne ruchy
•     Zwiększenie siły i wytrzymałości 
      mięśniowej
•     Poprawa stabilizacji stawów poprzez 
      reedukację proprioceptywną
•     Poprawa koordynacji mięśniowej

EFEKTY

•     Zwiększanie zakresów ruchomości  
      poprzez aktywne ruchy
•     Zwiększenie siły i wytrzymałości 
      mięśniowej
•     Poprawa stabilizacji stawów
•     Poprawa koordynacji mięśniowej
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Jupiter Minitensor
18.166.107 18.166.006

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/jupiter1

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/minitensor1

TELKO stosowany jest w kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych w otwartym łańcuchu 
biokinematycznym. Na urządzeniu można wykonywać następujące ruchy:
•     Zgięcie / wyprost

JUPITER korzysta z oporu elastycznego, którego najważniejszą zaletą jest generowanie le-
kkiego oporu w początkowej fazie ruchu, równomiernie zwiększającego się w późniejszych 
etapach ćwiczenia. Dzięki tym właściwościom JUPITER jest szczególnie użyteczny w reha-
bilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Jest również stosowany 
w rehabilitacji sportowej, reumatologii i geriatrii.

MINITENSOR to małe, przenośne i wielofunkcyjne urządzenie do terapii tułowia, kończyn 
dolnych i górnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Na urządzeniu możemy 
wykonywać następujące ruchy:
•     Zgięcia / wyprostu
•     Przywiedzenie / odwiedzenia

MINITENSOR wykorzystuje opór elastyczny, którego najważniejszą zaletą jest generowanie 
lekkiego oporu w początkowej fazie ruchu, równomiernie zwiększającego się wraz ze wz-
rostem zakresu ruchu.

MOŻLIWOŚCI

•     Pomiar zakresu ruchomości
•     Ćwiczenia dynamiczne i izometryczne
•     Ćwiczenia ze zintegrowanym 
      biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
•     Obiektywizacja procesu rehabilitacji
•     Dostosowanie trudności do aktualnych 
      potrzeb pacjenta

MOŻLIWOŚCI

•     Pomiar zakresu ruchu i siły
•     Ćwiczenia dynamiczne: koncentryczne 
      i ekscentryczne
•     Możliwość pracy jednostronnej lub 
      dwustronnej
•     Dostosowanie poziomu trudności do 
      aktualnych potrzeb pacjenta

EFEKTY

•     Zwiększanie zakresu ruchu
•     Zwiększenie siły i wytrzymałości 
      mięśniowej
•     Poprawa stabilizacji stawów
•     Poprawa koordynacji mięśniowej

EFEKTY

•     Zwiększanie zakresu ruchu
•     Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni
•     Poprawa stabilizacji stawów poprzez 
      reedukację proprioceptywną
•     Poprawa koordynacji mięśniowej
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Dynaback Minitalus

18.166.001 18.166.010

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/dynaback Zobacz ten produkt na naszej stronie:

technomex.pl/minitalus

Dynaback poprawia stabilizację lędźwiowego odcinka kręgosłupa poprzez selektywne 
ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. Urządzenie wykorzystuje mechanizm oporu 
elastycznego generującego niewielkie obciążenie w fazie początkowej ruchu, które narasta 
równomiernie w dalszych fazach ruchu.

Minitalus to nowoczesne urządzenie przeznaczone do ćwiczeń stawu skokowego, które 
wykorzystuje opór elastyczny generujący niewielkie obciążenie w fazie początkowej ruchu, 
które narasta równomiernie w dalszych jego fazach.

Kompleksowa rehabilitacja kręgosłupa lędźwiowego i mięśni brzucha Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym

WŁAŚCIWOŚCI

•     Maksymalna aktywacja mięśnia 
      prostego i poprzecznego brzucha
•     Minimalne pobudzenie mięśnia 
      biodrowo-lędźwiowego i mięśnia prostego 
      uda
•     Zmniejszenie działania sił kompresji na 
      krążek międzykręgowy
•     Minimalne obciążenie grawitacyjne na 
      kręgosłup w trakcie ćwiczeń
•     Wygodne siedzisko i stabilna 
      konstrukcja
•     Prosta obsługa umożliwiająca pacjentom 
      łatwe wykonywanie zaleconych ćwiczeń

WŁAŚCIWOŚCI

•     Możliwość ćwiczeń zgięcia grzbietowego oraz podeszwowego wraz z supinacją lub 
      pronacją
•     Możliwość wykonywania ćwiczeń łączonych
•     Trening siły i wytrzymałości mięśniowej
•     Trening koncentryczny i ekscentryczny mięśni podudzia
•     Trening stabilizacji stawów
•     Maksymalne zaangażowanie mechanizmów kontroli nerwowo-mięśniowej
•     Możliwość pracy z pacjentem w pozycji siedzącej lub leżącej
•     Możliwość pracy zarówno na salach gimnastycznych jak i salach chorych
•     Stabilna i trwała konstrukcja
•     Nowoczesny design
•     W wyposażeniu standardowym pasy do stabilizacji do łóżka

ZASTOSOWANIE

•     Ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa
•     Przemieszczenie krążka 
      międzykręgowego
•     Mechaniczne uszkodzenie kręgosłupa

ZASTOSOWANIE

•     Reedukacja proprioceptywna
•     Medycyna sportowa
•     Neurologia
•     Ortopedia i traumatologia
•     Geriatria
•     Reumatologia
•     Pediatria
•     Profilaktyka przeciwurazowa

DANE TECHNICZNE

•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]:
      1550 x 450 x 1850
•     8 elastomerów - 8 poziomów oporu
•     Waga [kg]: 70

DANE TECHNICZNE

•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]:
      1550 x 450 x 1850
•     8 elastomerów - 8 poziomów oporu
•     Waga [kg]: 70
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Wanny - hydroterapia
Wszystkie wanny są produkowane w Polsce przez firmę Technomex.
Każda wanna posiada 3-letnią gwarancję

Sprawdź filmy z działu
hydroterapii:
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Hydroterapia

Wanny firmy Technomex produkowane są w Polsce z najwyższej jakości komponentów. 
Wszyscy poddostawcy części do urządzeń hydroterapii są naszymi wieloletnimi współpra-
cownikami, co zapewnia stałą, wysoką jakość oraz ciągły postęp w dziedzinie rozwiązań 
terapeutycznych.

Wszystkie wanny produkujemy z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem sz-
klanym. Ten proces technologiczny eliminuje efekt „ciągnięcia” materiału, który sprawia iż 
w newralgicznych punktach powłoka jest cieńsza i bardziej podatna na uszkodzenia. Cała 
skorupa wanien firmy Technomex posiada tą samą grubość. Ze względu na użyte mate-
riały, w przypadku mechanicznego uszkodzenia, możliwa jest naprawa takowej wanny bez 
dużych nakładów finansowych.

RAL 5005

RAL 5012

RAL 6027

RAL 6018

RAL 6002

RAL 10217

RAL 9001

RAL 3017

RAL 2004

signal blue

light blue

light green

yellow green

leaf green

white

cream

rose

pure orange

granatowy

niebieski

zieleń jasna

zielony

zieleń ciemna

biały

ecru

różowy

pomarańczowy

Cała hydroterapia produkowana w naszej firmie może być dopasowana do Państwa wy-
magań. Dotyczy to m.in. doposażenia w standardowe i ponadstandardowe systemy, zmi-
an w ilościach dysz czy ich łączeniu w sekcje wedle Państwa upodobań. W przypadku 
chęci dostosowania wanny do swoich wymagań, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Akcesoria i kolorystyka

Kolorystyka urządzeń produkowanych przez firmę Technomex jest zgodna z paletą 
kolorów RAL. Istnieje możliwość zamówienia urządzenia w jednym lub dwóch kolorach 
(wewnętrzny - misa, zewnętrzny - obudowa). Zaprezentowana lista kolorów jest listą 
standardową, opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia urządzenia w dowolnym kolorze 
z palety RAL.

Każda wanna w zestawie sprzedawana jest z litrem profesjonalnego środka odkamieniają-
co-czyszczącego KRYSTALIT. W zależności od wersji wanna dostarczana może być także 
z krzesłem do wirówek BETA (regulacja wysokości 54-79 cm) lub stopniem ułatwiającym 
wchodzenie (53x43x39 cm). Więcej informacji o doposażeniu znajduje się w opisie każdej 
z wanien. W celu właściwego dopasowania istnieje możliwość określenia strony, po której 
ma znaleźć się włącznik urządzenia.

Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszcze-
nia do montażu (przyłącze prącu, wody, odpływ) zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w schemacie montażowym DTR. Schematy dostępne na stronie www.technomex.pl.
Wszystkie podane wymiary w urządzeniach do hydroterapii posiadają margines +/- 5%.

Właściwości antybakteryjne

Na zamówienie skorupa wanien firmy Technomex może być wyko-
nana przy użyciu specjalnego antybakteryjnego żelkotu z serii 
Crystic® Microban®, który zapewnia ochronę przed popularnymi 
bakteriami, grzybami oraz pleśnią. Przedłuża to żywotność wanny, 
zwiększa odstępy pomiędzy jej dezynfekowaniem oraz poprawia hi-
gienę i bezpieczeństwo zabiegów hydroterapii.
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Wanna do automatycznego masażu podwodnego Wanna do automatycznego masażu podwodnego

Pojemność: 220 l     Długość: 2200 mm     Szerokość: 950 mm     Wysokość: 980 mm Pojemność: 240 l     Długość: 2200 mm     Szerokość: 950 mm     Wysokość: 980 mm
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Magellan / Magellan Basic Almagro / Almagro Basic

01.501.042 / 01.501.051 01.501.091 / 01.501.095

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/magellan

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/almagro

WYPOSAŻENIE MAGELLAN MAGELLAN 
BASIC

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- ustawianie poziomu napełniania (110/220l)
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

7” 7”

Sterowany elektronicznie spust wody z misy i systemów powietrzno-
hydraulicznych + +

Masaż podwodny automatyczny – 34 dysze w 5 sekcjach (stopy, 
podudzia, kolana, biodra, kręgosłup)

System kąpieli perełkowej 14 x 5 dysz + +

System zabezp. przed przelaniem wanny + +

System chromoterapii 
(7 barw podstawowych i pochodne) + opcja

System dezynfekcji chemicznej + opcja

System aromaterapii opcja opcja

System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody opcja opcja

Prysznic ręczny (chowany w wannie) + +

Podnóżek z 3-stopniową regulacją + +

Poręcze boczne + +

Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny + +

Wąż do masażu podwodnego z 3-ma wymiennymi końcówkami opcja opcja

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja

Możliwość dostosowania do wód solankowych opcja opcja

Regulowane stopki + +

WYPOSAŻENIE ALMAGRO ALMAGRO 
BASIC

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- ustawianie poziomu napełniania (110/220l)
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

3,5” 3,5”

Sterowany elektronicznie spust wody z misy i systemów powietrzno-
hydraulicznych + +

Masaż podwodny automatyczny – 8 dysz bocznych i 6 na kręgosłup + opcja

System kąpieli perełkowej 14 x 5 dysz + opcja

System zabezp. przed przelaniem wanny + +

System chromoterapii 
(7 barw podstawowych i pochodne) opcja opcja

System dezynfekcji chemicznej opcja opcja

System aromaterapii opcja opcja

System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody opcja opcja

Prysznic ręczny (chowany w wannie) + +

Poręcze boczne + +

Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny + +

Wąż do masażu podwodnego z 3-ma wymiennymi końcówkami + +

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja

Możliwość dostosowania do wód solankowych opcja opcja

Regulowane stopki + +
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Wanna do kąpieli elektrycznych i masażu podwodnego Wanna do automatycznego masażu podwodnego

Pojemność: 240 l     Długość: 2200 mm     Szerokość: 950 mm     Wysokość: 980 mm Pojemność: 250 l     Długość: 2080 mm     Szerokość: 840 mm     Wysokość: 740 mm

Toledo T-MP UWM Automat

01.501.098 01.501.002

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/toledo

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/t-mp-uwm-automat

WYPOSAŻENIE TOLEDO

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- ustawianie poziomu napełniania (120/240l)
- automatyczny spust wody z misy i systemów powietrzno-hydraulicznych
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

7”

Sterowany elektronicznie spust wody z misy i systemów powietrzno-hydraulicznych +

System elektrod do zabiegów elektrycznych +

Masaż podwodny automatyczny – 8 dysz bocznych 
i 6 na kręgosłup opcja

System kąpieli perełkowej 14 x 5 dysz opcja

System zabezp. przed przelaniem wanny +

System dezynfekcji chemicznej opcja

Prysznic ręczny +

Poręcze boczne +

Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny +

Wąż do masażu podwodnego z 3-ma wymiennymi końcówkami +

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja

Regulowane stopki +

WYPOSAŻENIE T-MP UWM 
AUTOMAT

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- ustawianie poziomu napełniania (190/250l)
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

7”

Półautomatyczny spust wody z misy +

Masaż podwodny automatyczny – 28 dysz w 5 sekcjach (stopy, podudzia, kolana, 
biodra, kręgosłup +

System kąpieli perełkowej 11 x 5 dysz +

System zabezp. przed przelaniem wanny +

System chromoterapii
(7 barw podstawowych i pochodne) opcja

System dezynfekcji chemicznej opcja

System aromaterapii opcja

System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody opcja

Prysznic ręczny +

Podnóżek rozporowy opcja

Poręcze boczne opcja

Wąż do masażu podwodnego z 3-ma wymiennymi końcówkami opcja

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja

Możliwość dostosowania do wód solankowych opcja

Regulowane stopki +
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Wanna do manualnego masażu podwodnego

Pojemność: 350 l     Długość: 2300 mm     Szerokość: 960 mm     Wysokość: 900 mm Pojemność: 350 l     Długość: 2300 mm     Szerokość: 960 mm     Wysokość: 900 mm
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T-UWM

01.501.001

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/t-uwm

WYPOSAŻENIE T-UWM

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- ustawianie poziomu napełniania (200/350l)
- półautomatyczny spust wody z misy 
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

opcja
3,5” lub 7”

Półautomatyczny spust wody z misy +

Masaż podwodny automatyczny – 6 dysz bocznych i 3 na kręgosłup opcja

System kąpieli perełkowej 14 x 5 dysz opcja

System chromoterapii
(7 barw podstawowych i pochodne) opcja

System dezynfekcji chemicznej opcja

Prysznic ręczny +

Podnóżek rozporowy +

Poręcze boczne +

Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny +

Wąż do masażu podwodnego z 3-ma wymiennymi końcówkami +

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja

Możliwość dostosowania do wód solankowych opcja

Regulowane stopki +

Wanna do kąpieli elektrycznych i masażu podwodnego

T-UWM/E

01.501.003

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/t-uwm-e

WYPOSAŻENIE T-UWM/E

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- ustawianie poziomu napełniania (200/350l)
- półautomatyczny spust wody z misy 
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

7”

Półautomatyczny spust wody z misy +

System 9 elektrod do zabiegów elektrycznych +

Masaż podwodny automatyczny – 6 dysz bocznych i 3 na kręgosłup opcja

System kąpieli perełkowej 14 x 5 dysz opcja

System zabezp. przed przelaniem wanny +

System dezynfekcji chemicznej opcja

Prysznic ręczny +

Podpórka pod głowę +

Poręcze boczne +

Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny +

Wąż do masażu podwodnego z 3-ma wymiennymi końcówkami +

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja

Regulowane stopki +
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Wydajność:

Średnica:

Wysokość:

50l / min

219 mm

2150 mm

Pojemność: 250 l   Długość: 1980 mm   Szerokość: 840 mm   Wysokość: 740 mm

T-MP - wanna do kąpieli medycznych
Wersja S - do kąpieli solankowych

* stopień ułatwiający wchodzenie do wanny
** tylko gdy występuje masaż podwodny
*** wersje T-MP/B oraz T-MP/S/B nie posiadają systemu przelewu

Wersja B - do kąpieli borowinowych (ze zwiększonym odpływem)
Wersja S/B - do kąpieli solankowych i borowinowych

Wersja K - do kąpieli kwasowęglowych
Należy doposażyć w saturator.

Pojemność: 250 l   Długość: 1980 mm   Szerokość: 840 mm   Wysokość: 740 mm

T-MP wersje /S, /B, /S/B, /K T-MP Dicovery 
wersje /S, /B, /S/B, /K

Saturator
01.501.009 / 01.501.066 / 01.501.044 / 01.501.070 / 01.501.092

01.501.009 / 01.501.066 / 01.501.044 / 01.501.070 / 01.501.092

01.501.010

Zobacz te produkty na naszej stronie:
technomex.pl/t-mp
technomex.pl/t-mp-discovery

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/saturator

WYPOSAŻENIE T-MP,
T-MP 
DISCOVERY*

T-MP/S,
T-MP/S 
DISCOVERY*

T-MP/B***,
T-MP/B 
DISCOVERY*

T-MP/S/B***,
T-MP/S/B 
DISCOVERY*

T-MP/K,
T-MP/K 
DISCOVERY*

T-MP/S/K,
T-MP/S/K 
DISCOVERY*

Prysznic ręczny + + - - + +

System zabezp. przed przelaniem wanny + + + + + +

Masaż podwodny automatyczny – 6 dysz bocznych i 3 na 
kręgosłup lub 8 dysz bocznych i 6 na kręgosłup opcja opcja - - opcja opcja

System kąpieli perełkowej 11 x 5 dysz opcja opcja - - opcja opcja

System chromoterapii (7 barw podstawowych i pochodne) opcja - - - opcja -

System dezynfekcji chemicznej** opcja** opcja** - - opcja** opcja**

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja opcja opcja opcja opcja

Termometr elektroniczny opcja opcja - - opcja opcja

Saturator CO2 - - - - opcja opcja

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed praca na sucho
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

opcja 
3,5” lub 7”

opcja 
3,5” lub 7” - - opcja 

3,5” lub 7”
opcja 

3,5” lub 7”

Półautomatyczny spust wody z misy + + + + + +

Regulowane stopki + + + + + +

Wąż do masażu z 3 końcówkami opcja opcja - - opcja opcja
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Wanna Hubbarda „motylkowa” Agregat przeznaczony do klasycznego masażu podwodnego z wykorzystaniem węża 
z wymiennymi końcówkami

•     Pokrętło regulacji ciśnienia strumienia wody
•     Manometr wskazujący ciśnienie
•     Zabezpieczenie przed zmianą kolejności lub zanikiem fazy
•     Zabezpieczenie przed przeciążeniem
•     Wąż z zestawem zmiennych końcówek
•     Pompa trójfazowa 400V (ciśnienie 4 bary)

Pojemność: 1100 l     Długość: 2450 mm     Szerokość: 2000 mm     Wysokość: 900 mm

Pojemność: 1100 l     Długość: 2450 mm     Szerokość: 2000 mm     Wysokość: 900 mm
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T-MOT / T-MOT UWM T-AGRE

01.501.027 / 01.501.028
01.501.029

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/t-mot

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/t-agre

WYPOSAŻENIE T-MOT T-MOT 
UWM

Masaż podwodny automatyczny – 8 i/lub 4 dysze opcja opcja

System kąpieli perełkowej opcja opcja

System zabezp. przed przelaniem wanny + +

System dezynfekcji chemicznej opcja opcja

Przelew (skimmer) do recyklingu wody opcja opcja

System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody opcja opcja

Prysznic ręczny + +

Podpórka pod głowę + +

Podnóżek opcja opcja

Poręcze boczne 8 szt. + +

Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny + +

Wąż do masażu podwodnego z 3-ma wymiennymi końcówkami opcja +

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja

Odpływ dużej średnicy z systemem przelewu wody + +

Regulowane stopki + +
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Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych Wanna do kąpieli wirowej stóp i podudzi

Pojemność: 36 l     Długość: 950 mm     Szerokość: 1100 mm     Wysokość: 1070 mm

Pojemność: 57 l     Długość: 890 mm     Szerokość: 880 mm     Wysokość: 750 mm

Castillo / bez termomieszalnika Pizarro / bez termomieszalnika

Castillo Basic / bez termomieszalnika Pizarro Basic / bez termomieszalnika

01.501.076 / 01.501.126 01.501.086 / 01.501.128
01.501.088 / 01.501.127 01.501.084 / 01.501.129

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/castillo

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/castillo

* wersje „bez termomieszalnika” 
  nie posiadają termomieszalnika

* wersje „bez termomieszalnika” 
  nie posiadają termomieszalnika

WYPOSAŻENIE CASTILLO CASTILLO 
BASIC

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

3,5” opcja

Półautomatyczny spust wody z misy + +

Masaż podwodny 10 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia + +

Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności + +

Termomieszalnik* + +

Prysznic ręczny + +

Krzesło do wirówek + +

Obręcz limfatyczna opcja opcja

System dezynfekcji chemicznej opcja opcja

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja

Możliwość dostosowania do wód solankowych opcja opcja

Regulowane stopki + +

WYPOSAŻENIE PIZARRO PIZARRO 
BASIC

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

3,5” opcja

Półautomatyczny spust wody z misy + +
Masaż podwodny 6 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia + +
Masaż podwodny – 2 dodatkowe dysze opcja opcja
Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności + +
Termomieszalnik* + +
Prysznic ręczny + +
Krzesło do wirówek + +
System zabezp. przed przelaniem wanny + +
System dezynfekcji chemicznej opcja opcja
Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja
Możliwość dostosowania do wód solankowych opcja opcja
Regulowane stopki + +
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Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego

Pojemność: 210 l     Długość: 1540 mm     Szerokość: 870 mm     Wysokość: 1070 mm

Kolumb / Kolumb Basic

01.501.052 / 01.501.053

Zobacz ten produkt na naszej stronie:  technomex.pl/kolumb

WYPOSAŻENIE KOLUMB KOLUMB 
BASIC

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania z elektronicznym 
   termometrem oraz pomiar  
   temperatury nalewanej i w wannie
- ustawianie poziomu napełniania (80/210l)
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

7” 7”

Sterowany elektronicznie spust wody z misy i systemów 
powietrzno-hydraulicznych + opcja

Masaż podwodny - 14 dysz w 3-ch niezależnych sekcjach, z 
regulacją kierunku wypływu strumienia + +

Masaż perełkowy  (55 dysz – 11x5) + opcja

Termomieszalnik opcja opcja

Prysznic ręczny + +

Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny + +

System zabezp. przed przelaniem wanny + +

System chromoterapii*
(7 barw podstawowych i pochodne) + opcja

System dezynfekcji chemicznej + opcja

System aromaterapii opcja opcja

System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody opcja opcja

Dysze analne (2 szt.) opcja opcja

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja

Możliwość dostosowania do wód solankowych* opcja opcja

Regulowane stopki + +

Pojemność: 210 l     Długość: 1440 mm     Szerokość: 720 mm     Wysokość: 980 mm

Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego

1115T / 1115EZ

01.501.015 / 01.501.050

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/1115t

WYPOSAŻENIE 1115EZ 1115T

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- ustawianie poziomu napełniania (80/210l) 
- elektroniczny termometr (pomiar temp. wody nalewanej i w 
wannie)
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

3,5” -

Sterowany elektronicznie spust wody z misy i systemów 
powietrzno-hydraulicznych opcja -

Masaż podwodny - 12 dysz w 3-ch niezależnych sekcjach, z 
regulacją kierunku wypływu strumienia + -

Bierny masaż perełkowy + +

Wybór sekcji dysz z panelu manualnie

Prysznic ręczny + +

Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny + +

System zabezp. przed przelaniem wanny + +

System chromoterapii
(7 barw podstawowych i pochodne) opcja opcja

System dezynfekcji chemicznej opcja opcja

System aromaterapii opcja opcja

System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody opcja -

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja

Możliwość dostosowania do wód solankowych opcja opcja

Regulowane stopki + +
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Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych lub górnych Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych lub górnych

1116T / 1116E 1117T / 1117E

01.501.017 / 01.501.018 01.501.19 / 01.501.020

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/1116t

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/1117t

Pojemność: 235 l   Długość: 1380 mm   
Szerokość: 580 mm   Wysokość: 880 mm

Pojemność: 135 l   Długość: 1080 mm   
Szerokość: 580 mm   Wysokość: 780 mm

WYPOSAŻENIE 1116E 1116T 1117E 1117T

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania
- ustawianie poziomu napełniania (1116: 120/235l lub 1117: 75/135l)
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

3,5” - 3,5” -

Półautomatyczny spust wody z misy + + + +

Masaż podwodny 4 dysze z regulacją kierunku + + + +

Bierny masaż perełkowy + + + +

Wybór sekcji dysz manualnie manualnie manualnie manualnie

Prysznic ręczny + + + +

Krzesło do wanny + + + +

System zabezp. przed przelaniem wanny + + + +

Termomieszalnik opcja opcja opcja opcja

System dezynfekcji chemicznej opcja opcja opcja opcja

System aromaterapii opcja opcja opcja opcja

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja opcja opcja

Regulowane stopki + + + +
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Wanna do kąpieli wirowej stóp i podudzi

Pojemność: 40 l     Długość: 840 mm     Szerokość: 770 mm     Wysokość: 750 mm

1110T / 1110E

01.501.013 / 01.501.014

WYPOSAŻENIE 1110E 1110T

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania 
- elektroniczny termometr (pomiar temp. wody nalewanej 
  i w wannie)
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

3,5” -

Półautomatyczny spust wody z misy + +

Masaż podwodny 4 dysze z regulacją kierunku wypływu strumienia + +

Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności + +

Termomieszalnik opcja opcja

Prysznic ręczny + +

Krzesło do wirówek + +

System dezynfekcji chemicznej opcja opcja

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja

Możliwość dostosowania do wód solankowych opcja opcja

Regulowane stopki + +

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/1110t

Pojemność: 20 l     Długość: 770 mm     Szerokość: 790 mm     Wysokość: 930 mm

Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych

1114T / 1114E

01.501.011 / 01.501.012

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/1114t

WYPOSAŻENIE 1114E 1114T

Dotykowy panel sterowania:
- automatyczny system napełniania 
- elektroniczny termometr (pomiar temp. wody nalewanej 
  i w wannie)
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

3,5” -

Półautomatyczny spust wody z misy + +

Masaż podwodny 4 dysze z regulacją kierunku wypływu strumienia + +

Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności + +

Termomieszalnik opcja opcja

Prysznic ręczny + +

Krzesło do wirówek + +

System dezynfekcji chemicznej opcja opcja

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja

Możliwość dostosowania do wód solankowych opcja opcja

Regulowane stopki + +
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Wanna czterokomorowa do kąpieli naprzemiennych i/lub elektrycznych

Pojemność: 40 l     Długość: 1240 mm     Szerokość: 1050 mm     Wysokość: 1000 mm
Komory górne: 15l     Komory dolne: 25 l

Tasman wersje /N, /E-TS, /EN-TS

01.501.081 / 01.501.106 / 01.501.107

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/tasman-n

WYPOSAŻENIE TASMAN 
N

TASMAN 
E-TS

TASMAN 
EN-TS

Dotykowy panel sterowania:
- timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmiana kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

3,5” 7” 7”

28 elektrod z możliwością niezależnych zmian 
polaryzacji - + +

Termomieszalnik + + +

Korki nasadowe dla odpływu i przelewu + + +

Zewnętrzna elektroda do elektroterapii opcja opcja opcja

Prysznic ręczny + + +

Krzesło do wirówek + + +

Osłony na komory do kąpieli naprzemiennych + - +

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody opcja opcja opcja

Regulowane stopki + + +

Zawory regulujace ciśnienie strumienia wody + + +

Natrysk płaszczowy wykorzystuje temperaturę i czynnik mechaniczny (masujący) wody

A:     Długość: 970 mm     Szerokość: 970 mm     Wysokość: 2260 mm

B:     Długość: 410 mm     Szerokość: 680 mm     Wysokość: 810 mm

T-NP, T-NP/E

01.501.030 / 01.501.031

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/t-np
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WYPOSAŻENIE T-NP T-NP/E

Termomieszalnik + +

Sterownik elektryczny 
- ustawienie temperatury
- ustawienie czasu cykli zimna/ciepła woda
- ustawienie czasu całego zabiegu

- +

Regulowane stopki + +

2 termomieszalniki do ustawiania ciepła/zimna woda - +
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Katedra biczy szkockich Katedra biczy szkockich

Waga: 25 / 40 kg     Długość: 1100 mm     Szerokość: 720 mm     Wysokość: 1000 mm Waga: 25 / 40 kg     Długość: 410 mm     Szerokość: 680 mm     Wysokość: 810 mm

Cordoba / Cordoba P T-Alter / T-Alter P

01.501.077 / 01.501.087 01.501.026 / 01.501.038

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/cordoba

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/t-alter

WYPOSAŻENIE CORDOBA CORDOBA P

Termomieszalnik 2 szt.
pozwala na ustawienie 

temp. dla każdego 
pistoletu oddzielnie

2 szt.
pozwala na ustawienie 

temp. dla każdego 
pistoletu oddzielnie

Hydrofor (P) - wyrównanie ciśnienia instalacji 
wodnej - +

Zmiana temperatury – ciepła/zimna
naprzemienne użycie 

pistoletów
naprzemienne użycie 

pistoletów

Aplikacja strumienia wody jednorodna jednorodna

WYPOSAŻENIE T-ALTER T-ALTER P

Termomieszalnik 1 1

Hydrofor (P) - wyrównanie ciśnienia instalacji 
wodnej - +

Zmiana temperatury – ciepła/zimna
dźwignia dźwignia

Aplikacja strumienia wody 3 węże – deszczowy
biczowy
spadowy

3 węże – deszczowy
biczowy
spadowy
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Podnośniki jezdne szynowe / basenowe
Wysokiej jakości podnośniki oraz wózki transportowe wykonywane są w Niemczech od wielu lat, nieustannie ofertując tą samą, wysoką 
jakość. Firma Hoyer w swojej ofercie posiada bogatą ofertę urządzeń - jeśli poszukujesz rozwiązania, którego nie znalazłeś w tym kata-
logu, zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym.

Podnośniki jezdne
Przeznaczone są do transportowania pacjentów w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej. Wysokość wysięgnika regulowana jest za pomocą pilota. Koła podstawy są rozsuwane dla zapewnie-
nia optymalnej stabilności. Awaryjne opuszczanie pacjenta pozwala szybko reagować w awaryjnych sytuacjach. Wbudowany akumulator pozwala na około 40 cykli podnoszenia przy jednym 
ładowaniu. Podnośniki w komplecie sprzedawane są z siedziskiem w rozmiarze L, które oferuje wytrzymałość do 130 kg. W przypadku chęci zakupu innego rozmiaru prosimy o informację.

49-SA 49-SA/K 49-N/KK 49-SA/KK HCL-7E

MODEL HOVL-100 HOVL-200 HLU-4/E-O HCL-7E

Nr katalogowy 02.904.003 02.904.004 02.904.007 02.904.046

Dopuszczalne obciążenie [kg] 175 175 175 150

Rozstaw kół podstawy jezdnej [mm] 645-1410 645-1430 610-1310 540-915

Długość podstawy [mm] 1260 1410 1190 1090

Długość ramienia [mm] 935 940 805 805

Cechy Owalna rama wysięgnika 
zwiększająca zasięg 

podnośnika. Poszerzanie za 
pomocą pedała. Zasilany 

akumulatorem 24V

Owalna rama wysięgnika 
zwiększająca zasięg 

podnośnika. Podstawa 
poszerzana elektrycznie. 

Zasilany akumulatorem 24V

Owalna rama wysięgnika 
zwiększająca zasięg podnośnika 

oraz uchylne ramię. Zasilany 
akumulatorem 24V. Wyposażony 

w wyświetlacz LCD ze stanem 
akumulatora

Niewielkie rozmiary ułatwiają 
manewrowanie. Podnośnik zasilany 

jest akumulatorem 24V. Ramię 
posiada elektryczną regulację 

wysokości

SYMBOL ZAGŁÓWEK ROZMIAR I DOPUSZCZALNY UDŹWIG

49-Sa Brak

Rozmiar S
do 70 kg

Rozmiar M
do 100 kg

Rozmiar L
do 130 kg

Rozmiar XL
do 175 kg

49-SA/K Składany

49-N/KK Sztywny, obudowany

49-SA/KK Sztywny, nieobudowany
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Podnośniki jezdne
Zaprojektowane i wykonane z myślą o ułatwieniu korzystania z basenów 
osobom niepełnosprawnym. Dostępne są podnośniki z ruchomymi ramionami 
(z możliwością zamontowania także na zewnątrz placówki) oraz podnośniki 
ze “zjeżdżalnią” - pacjent opuszczany jest do wody po pochylni na specjal-
nym krześle. Dzięki zastosowaniu rozwiązań firmy Hoyer, placówka stanie się 
dostępna dla szerszego grona Klientów.

Podnośniki szynowe
System służący do podnoszenia oraz transportowania pacjenta za pomocą 
specjalnego silnika oraz szyn zamontowanych w suficie. Występują w dwóch 
wersjach - z silnikiem trakcyjnym (02.904.010) oraz bez silnika trakcyjnego 
(02.904.009) - taki podnośnik może również służyć do reedukacji chodu. Mon-
taż szyn następuje po wizji lokalnej i określeniu kosztów przez pracownika firmy 
Technomex. Podnośniki montujemy, zarówno w placówkach służby zdrowia jak 
i domach prywatnych. Istniejące rozwiązania pozwalają na bezproblemowe 
wykonanie łuków, zakrętów, przejść przez futryny drzwi i inne.

Właściwości
•     Elektryczne podnoszenie i opuszczanie pacjenta
•     Mechaniczne / elektryczne przesuwanie pacjenta przód / tył
•     Zasilanie akumulatorowe (wraz z urządzeniem ładującym)
•     Sterowanie elektryczne, pneumatyczne lub na podczerwień za pomocą 
      panelu
•     Możliwość indywidualnego doboru siedziska (rozmiar, typ: jednoczęściowe, 
      wieloczęściowe, do podwieszeń całkowitych, zamknięte, otwarte, do pozycji 
      leżącej) czy podłączenie krzesła jezdnego ze stali nierdzewnej - można je 
      wykorzystać do transportowania pacjenta do basenu.
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MODEL NUMER 
KATALOGOWY

ZASIĘG 
RAMIENIA

GŁĘBOKOŚĆ 
WODY

MAKS. 
OBCIĄŻENIE

HSGL-1 02.904.016 1150 mm, 360° - 140 kg

HPB-2 02.904.022 - 135-150 cm 150 kg
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Ładowarka
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Podnośnik jezdny

Levicare

02.506.005 - 007

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/levicare

Wymiary i dane techniczne

A - wysokość urządzenia
B - wysokość uchwytu
C - zakres gębokości użytkowania
D - długość podstawy
E - długość urządzenia
F - wysokość płóz
G - szerokość uchwytu
H - zakres podnoszenia
I - szer. wew. powierzchni użytkowania
J - szerokosc urządzenia
R - zakres rozstawu płóz
Całkowita masa (bez wieszaka, kamizelki)
Max. obciążenie
Siła potrzebna do obsługi pilota
Poziom hałasu

1350 mm
890 - 1240 mm
288 - 625 mm
1317 mm
1524 mm
88 mm
423 mm
824 - 2112 mm
520 mm
630 mm
620 - 1050 mm
36 kg
160 kg
≤ 5N
≤ 44 dB

Wejście:

Wyjście:

24V DC

100-240V AC
50/60Hz
28.8V DC
1500mA

Podnośnik jezdny LeviCare służy do podnoszenia, transportu i przesadzania pacjentów 
z różnego rodzaju schorzeniami i zaburzeniami w poruszaniu się. Jest  przeznaczony  do 
krótkotrwałego używania bez kontaktu ze zranioną skórą. Do działania potrzebuje specjalnej 
kamizelki podnoszącej. Podnośnik w trzech opcjach udźwigu: 130kg, 160kg i 190kg.

Siedziska Levikam
Uzupełnieniem każdego podnośnika jest odpowiednio dobrane do 
potrzeb i gabarytów użytkownika siedzisko. Mamy  w swojej ofercie 
do zaoferowania różnorodne siedziska transportowe, kąpielowe 
lub higieniczne w różnych rozmiarach. Dodatkowo, firma LeviCare, 
umożliwia dopasowanie kroju kamizelki do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. 

Podnośnik jezdny LeviCare wyróżnia się następującymi cechami:  

•     Elektryczna możliwość podnoszenia/opuszczania
•     Możliwość szybkiego montażu/demontażu urządzenia
•     Zasilanie 24 V
•     Regulowany rozstaw nóg podstawy
•     Dolny zakres ramienia umożliwia podnoszenie użytkownika z podłogi / dna wanny                           
•     Uniwersalność zastosowania, dzięki modułowej budowie
•     Kompatybilność urządzenia z pozostałymi   produktami firmy LeviCare
•     Zmniejszona wysokość płóz umożliwiająca dotarcie podnośnika w przestrzeń o niewielkich 
       wymiarach    
•     Wymienne ramię
•     Opcja rozkładania urządzenia na 3 części
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Fizykoterapia

Sprawdź filmy z działu
fizykoterapii:
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Elektrostymulator o dwóch 
niezależnych kanałach

Aparat do elektroterpii i terpii 
ultradźwiękowej

Aparat Firing to małe urządzenie 
o wielkich możliwościach. Posiada 
pełen zakres prądów do elektroter-
apii oraz dwa niezależne obwody, 
które umożliwiają ustawienie 
różnych rodzajów prądu w  tym 
samym czasie.

Aparat Mixing to urządzenie, które 
pozwala na 3 rodzaje pracy: ele-
ktroterapię, ultradźwięki lub tryb 
pracy skojarzonej (mieszanej).

Właściwości
•     Automatyczna diagnostyka (krzywa i/t)
•     Łatwy w obsłudze ekran dotykowy o przekątnej 5,9”
•     Możliwość zdefiniowania programów ulubionych
•     13 rodzajów prądów
•     Możliwość tworzenia sekwencji - kilku zabiegów po sobie
•     Automatyczny dobór trybu prądu stałego (CC) i trybu stałego napięcia (CV)
•     Możliwość stymulacji naprzemiennie dwóch przeciwstawnych grup mięśniowych 
      tzw. TONOLIZA
•     Programy urologiczne, NTM
•     Bank 143 gotowych programów zabiegowych
•     Możliwa współpraca z urządzeniami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej

Właściwości
•     Łatwy w obsłudze ekran dotykowy o przekątnej 5,9”
•     173 programy zabiegowe (w tym 30 dla ultradźwięków)
•     Możliwość zdefiniowania programów ulubionych
•     Możliwość wprowadzenia własnych sekwencji
•     Możliwość prowadzenia kartoteki pacjenta
•     Dwa obwody do elektroterapii, możliwość ustawienia różnych wartości prądowych
•     13 rodzajów prądów
•     Możliwość stymulacji naprzemiennie dwóch przeciwstawnych grup mięśniowych 
      tzw. TONOLIZA
•     Automatyczny dobór trybu prądu stałego (CC) i trybu stałego napięcia (CV)
•     Ultradźwięki: tryb ciągły lub przerywany (współczynnik wypełnienia - duty factor - 
      10-100%, regulowany co 10%)
•     Ultradźwięki: praca ciągła 2W/cm2, praca impulsowa 3W/cm2 - regulacja co 0,1W

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 270 x 328 x 230
•     Waga [kg]: 4,15 Dane techniczne

•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 330 x 328 x 230
•     Waga [kg]: 4,2

Standardowe wyposażenie
•     4 elektrody silikonowo-węglowe 6x12 cm (z możliwością przecięcia i dopasowania 
      rozmiaru)
•     4 podkłady 6x12 cm (z możliwością przecięcia i dopasowania rozmiaru)
•     2 pasy do podtrzymywania elektrod o długości 0,5 m
•     2 pasy do podtrzymywania elektrod o długości 1 m
•     Komplet przewodów

Standardowe wyposażenie
•     4 elektrody silikonowo-węglowe 6x12 cm (z możliwością przecięcia i dopasowania 
      rozmiaru)
•     4 podkłady 6x12 cm (z możliwością przecięcia i dopasowania rozmiaru)
•     Głowica ultradźwiękowa 5cm2 / 1MHz
•     2 pasy do podtrzymywania elektrod o długości 0,5 m
•     2 pasy do podtrzymywania elektrod o długości 1 m

Firing Mixing

03.901.066 03.901.050

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/firing

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/mixing
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Elektroterapia Aparat do elektroterapii

Ergonomia
•     Dwa całkowicie niezależne kanały 
      zabiegowe 
•     Tryb pracy: programowy/manualny 
•     Duży, czytelny wyświetlacz
•     Obsługa w trybie graficznym
•     Baza wbudowanych programów 
      zabiegowych
•     Wybór jednostek chorobowych po 
      nazwie
•     Zegar zabiegowy
•     Test elektrod
•     Statystyki przeprowadzanych zabiegów
•     Regulacja głośności sygnalizatora 
      dźwiękowego

Ergonomia
•     Dwa całkowicie niezależne kanały 
      zabiegowe 
•     7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem 
      dotykowym 
•     Tryb pracy: programowy/ manualny 
•     Baza wbudowanych programów 69 
      i sekwencji zabiegowych 38
•     Statystyki przeprowadzonych zabiegów
•     Encyklopedia z opisem metodyki 
      zabiegu
•     Jednostki chorobowe wybierane po 
      nazwie lub dziedzinie
•     Podręczna lista programów i sekwencji 
      ulubionych
•     Regulacja głośności sygnalizatora 
      dźwiękowego 
•     Możliwość edycji nazw programów 
      i sekwencji użytkownika 
•     Autotest – bieżąca kontrola sprawności 
      aparatu 
•     Zegar czasu rzeczywistego 
•     Wersja PHG101A wyposażona 
      w akumulator

Konstrukcja
•     Praca w trybie CC (stabilizacja prądu) 
      lub CV (stabilizacja napięcia)
•     Pełna izolacja galwaniczna między 
      kanałami w każdym trybie 
•     Możliwość generowania prądów 
      jednokierunkowych (unipolarnych) 
      w trybie przerywanym
•     Autotest – bieżąca kontrola sprawności 
      aparatu

Standardowe wyposażenie
•     Przewód sieciowy
•     Kable pacjenta (2 szt.)
•     Elektrody do elektroterpii 6x6 cm (4 szt.); 7,5x9 cm (4 szt.)
•     Pokrowce wiskozowe do elektroterapii 6x6 cm (8 szt.); 7,5x9 cm (4 szt.)
•     Pasy rzepowe 40x10 cm (2 szt.); 100x10 cm (2 szt.)
•     Bezpieczniki zapasowe WTA-T 1A/250V (2 szt.)
•     Instrukcja użytkowania (1 szt.)

Elektroterapia
•     Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)
•     Test elektrod
•     Tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych)
•     Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie

Elektrodiagnostyka
•     Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
•     Automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika i ilorazu akomodacji

Etius PhysioGo 100A

03.006.057 03.006.097

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/astar-etius

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/astar-100a
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Aparat do terpii 
ultradźwiękowej

Aparat do terpii 
ultradźwiękowej

US13 I-Line może współpracow-
ać z aparatem do elektroterapii, 
co umożliwia przeprowadzenie 
zabiegu terapii skojarzonej. Ste-
rowanie odbywa się za pomocą 
wygodnego, dużego ekranu LCD 
o przekątnej 7”.

Sonicator 740 to niewielkich rozm-
iarów, lekkie urządzenie do terapii 
ultradźwiękowej.

Właściwości
•     Dwie częstotliwości robocze: 1, 3MHz
•     Moc wyjścia 15W (5cm2 1MHz lub 3MHz - regulacja co 0,1W)
•     Intensywność 3W/cm2 (tryb ciągły i impulsowy)
•     Praca ciągła i impulsowa (10 - 100% cyklu roboczego - duty factor, regulowany co 1%)
•     Baza wielu gotowych programów zabiegowych oraz możliwość zapamiętania własnych
•     Automatyczne dostrojenie do aktualnie pracującej głowicy
•     Port USB do aktualizacji oprogramowania i eksportowania danych pacjentów
•     Brak sprzężenia głowicy sygnalizowany wizualnie i akustycznie
•     Głowice z możliwością pracy w środowisku wodnym

Właściwości
•     Trzy częstotliwości robocze: 1 MHz; 3,2 MHz; 3,3 MHz
•     Moc wyjścia 22W - aplikator 10cm2; 11W - 5cm2; 2,2W - 1cm2

•     Intensywność 2,2W/cm2 (tryb ciągły), 3W/cm2 (tryb impulsowy)
•     Praca ciągła i impulsowa (1% cyklu roboczego)
•     Opcjonalna torba na aparat i osprzęt
•     Opcjonalne zasilanie bateryjne
•     Możliwość pracy aplikatorów w środowisku wodnym
•     Możliwość pracy kombinowanej przy pomocy dodatkowego stymulatora elektrycznego 
      (np. Sys Stim)

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 270 x 220 x 120
•     Waga [kg]: 2

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 343 x 241 x 178
•     Waga [kg]: 1,7

Standardowe wyposażenie
•     Aplikator dwuczęstotliwościowy 5cm2 1/3MHz i/lub 1cm2 1/3MHz (w zależności od 
      wybranego zestawu)
•     Zestaw przewodów połączeniowych
•     Żel do ultradźwięków

Standardowe wyposażenie
•     Aplikator - w zależności od wybranej wersji osprzętu
•     Zestaw przewodów połączeniowych
•     Żel do ultradźwięków

US13 I-Line Sonicator 740

03.901.001 03.905.118
03.905.024
03.905.025

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/us13iline

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/sonicator-740
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Aparat do terapii ultradźwiękowej

Ergonomia
•     Tryb pracy: programowy/ manualny
•     7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem 
      dotykowym 
•     Baza wbudowanych programów 
      zabiegowych 58
•     Statystyki przeprowadzonych zabiegów 
•     Encyklopedia z opisem metodyki 
      zabiegu 
•     Jednostki chorobowe wybierane po 
      nazwie lub dziedzinie 
•     Podręczna lista programów ulubionych 
      50
•     Regulacja głośności sygnalizatora 
      dźwiękowego 
•     Możliwość edycji nazw programów
      użytkownika 50
•     Parametry kalibracyjne zapisane 
      w głowicy
•     Autotest – bieżąca kontrola sprawności 
      aparatu 
•     Zegar czasu rzeczywistego 
•     Wersja PHG201A wyposażona 
      w akumulator

Terapia ultradźwiękowa
•     Częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
•     Efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2

•     Emisja ciągła – efekt termiczny
•     Emisja impulsowa – mikromasaż
•     Kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
•     Precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
•     Kalibracja czułości głowicy według potrzeb
•     Automatyczna kontrola emitowanej mocy

Wyposażenie opcjonalne
•     Głowica 1/ 3,5 MHz, 1 cm2 z uchwytem
•     Głowica 1/ 3,5 MHz, 4 cm2 z uchwytem
•     Przewód do terapii skojarzonej
•     Torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem
•     Stolik
•     Akumulator

PhysioGo 200A/201A

03.006.096

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/astar-200a

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/sys-stim
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Dwukanałowy aparat do elek-
troterapii z opcją laseroterapii

Sys Stim 241 to bardzo lekki 
aparat posiadający dwa całkow-
icie niezależne obwody do elek-
troterapii, dzięki którym możemy 
dokonywać bezproblemowej tera-
pii dwóch pacjentów jednocześnie. 
Dodatkowo Sys Stim 241 może być 
wyposażony w aplikatory do lase-
roterapii (sonda punktowa 100mW 
- 810nm; sonda prysznicowa 
500mW - 660/950nm.

Właściwości
•     Dwa całkowicie niezależne obwody do elektroterapii
•     Możliwość podłączenia sondy laserowej
•     Możliwość zasilania bateryjnego
•     Niewielkie rozmiary i niska masa
•     Urządzenie generuje prądy średniej i niskiej częstotliwości
•     18 rodzajów prądu
•     Zegar zabiegowy 1-60 minut
•     Moc wyjściowa laseroterapii 100mW (przy 810nm); 500mW (przy 660/950nm)
•     Energia laseroterapii 0,01 do 99,99J
•     Tryb pracy laseroterapii: ciągła, impulsowa
•     Tryby impulsowe: ciągły, w pulsach na sekundę (10Hz; 20Hz; 50Hz; 100Hz; 250Hz; 
      500Hz; 1kHz; 2,5kHz; 5kHz), falami

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 330 x 200 x 190
•     Waga [kg]: 2

Wyposażenie dodatkowe
•     Akumulator 4,8Ah
•     Sonda punktowa do laseroterapii 100mW - 810nm
•     Sonda prysznicowa do laseroterapii 500mW - 660/950nm
•     Okulary ochronne
•     Torba do przenoszenia urządzenia

Standardowe wyposażenie
•     Elektrody
•     Komplet przewodów

Sys Stim 241

03.905.146
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Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej

Ergonomia
•     Trzy całkowicie niezależne kanały 
      zabiegowe
•     7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem 
      dotykowym 
•     Tryb pracy: programowy/ manualny
•     Baza wbudowanych programów 204 
      i sekwencji zabiegowych 38
•     Statystyki przeprowadzonych zabiegów 
•     Encyklopedia z opisem metodyki 
      zabiegu 
•     Jednostki chorobowe wybierane po 
      nazwie lub dziedzinie 
•     Podręczna lista programów ulubionych 
•     Regulacja głośności sygnalizatora 
      dźwiękowego 
•     Możliwość edycji nazw programów 
      i sekwencji użytkownika 
•     Autotest – bieżąca kontrola sprawności 
      aparatu 
•     Zegar czasu rzeczywistego 
•     Wersja PHG301A wyposażona 
      w akumulator

Ergonomia
•     Dwa całkowicie niezależne kanały 
      zabiegowe
•     7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem 
      dotykowym
•     Tryb pracy: programowy/ manualny
•     Baza wbudowanych programów 
      zabiegowych
•     Statystyki przeprowadzonych zabiegów 
•     Encyklopedia z opisem metodyki 
      zabiegu 
•     Jednostki chorobowe wybierane po 
      nazwie lub dziedzinie 
•     Podręczna lista programów ulubionych 
•     Regulacja głośności sygnalizatora 
      dźwiękowego 
•     Możliwość edycji nazw programów 
      użytkownika 
•     Autotest – bieżąca kontrola sprawności 
      aparatu 
•     Zegar czasu rzeczywistego 
•     Akumulator

Terapia ultradźwiękowa
•     Częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
•     Efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2

•     Emisja ciągła – efekt termiczny
•     Emisja impulsowa – mikromasaż
•     Kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
•     Precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
•     Kalibracja czułości głowicy według potrzeb
•     Automatyczna kontrola emitowanej mocy

Terapia ultradźwiękowa
•     Częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
•     Efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2

•     Emisja ciągła – efekt termiczny
•     Emisja impulsowa – mikromasaż
•     Kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
•     Precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
•     Kalibracja czułości głowicy według potrzeb
•     Automatyczna kontrola emitowanej mocy

Elektrodiagnostyka
•     Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
•     Automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika i ilorazu akomodacji

Terapia skojarzona
•     Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)
•     Częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
•     Efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2

•     Emisja ciągła – efekt termiczny
•     Emisja impulsowa – mikromasaż
•     Kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
•     Precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
•     Kalibracja czułości głowicy według potrzeb
•     Automatyczna kontrola emitowanej mocy

Laseroterapia
•     Emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
•     Regulacja mocy promieniowania laserowego
•     Automatyczny test mocy promieniowania laserowego
•     Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań specjalnych 
      (laryngologicznych, stomatologicznych, itd.)
•     Regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie impulsowym dla sond punktowych 
      i aplikatora prysznicowego
•     Regulacja częstotliwości w aplikatorach skanujących
•     Tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących
•     Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych – dawki, mocy, 
      wypełnienia, pola zabiegowego

PhysioGo 300A PhysioGo 601C

03.006.095 03.006.095

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/astar-300a

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/astar-601c
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Aparat do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii skojarzonej  i laseroterapii 

Ergonomia
•     Dwa całkowicie niezależne kanały 
      zabiegowe
•     Tryb pracy: programowy / manualny
•     baza wbudowanych programów 258  
      i sekwencji zabiegowych 38 
•     Statystyki przeprowadzonych zabiegów 
•     Encyklopedia z opisem metodyki 
      zabiegu 
•     Jednostki chorobowe wybierane po 
      nazwie lub dziedzinie 
•     Podręczna lista programów ulubionych 
•     Regulacja głośności sygnalizatora 
      dźwiękowego 
•     Możliwość edycji nazw programów 
      i sekwencji użytkownika 
•     Autotest – bieżąca kontrola sprawności 
      aparatu 
•     7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem 
      dotykowym 
•     Zegar czasu rzeczywistego 
•     Wersja PHG501I wyposażona 
      w akumulator

Ergonomia
•     Trzy całkowicie niezależne kanały 
      zabiegowe
•     7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem 
      dotykowym 
•     Tryb pracy: programowy/ manualny
•     Baza wbudowanych programów 379 
      i sekwencji zabiegowych 
•     Statystyki przeprowadzonych zabiegów 
•     Encyklopedia z opisem metodyki 
      zabiegu 
•     Jednostki chorobowe wybierane po 
      nazwie lub dziedzinie 
•     Podręczna lista programów ulubionych 
•     Regulacja głośności sygnalizatora 
      dźwiękowego 
•     Możliwość edycji nazw programów 
      i sekwencji użytkownika 
•     Autotest – bieżąca kontrola sprawności 
      aparatu 
•     Zegar czasu rzeczywistego 
•     Akumulator

Laseroterapia
•     Emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
•     Regulacja mocy promieniowania laserowego
•     Automatyczny test mocy promieniowania laserowego
•     Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań specjalnych 
      (laryngologicznych, stomatologicznych, itd.)
•     Regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie impulsowym dla sond punktowych 
      i aplikatora prysznicowego
•     Regulacja częstotliwości w aplikatorach skanujących
•     Tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących
•     Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych – dawki, mocy, 
      wypełnienia, pola zabiegowego

Terapia ultradźwiękowa
•     Częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
•     Efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2

•     Emisja ciągła – efekt termiczny
•     Emisja impulsowa – mikromasaż
•     Kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
•     Precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
•     Kalibracja czułości głowicy według potrzeb
•     Automatyczna kontrola emitowanej mocy 

Magnetoterapia
•     Opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami
•     Wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów
•     Kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt
•     Emisja ciągła i impulsowa
•     Szeroki zakres częstotliwości pracy

Terapia skojarzeniowa
•     Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)
•     Częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
•     Efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2

•     Emisja ciągła – efekt termiczny
•     Emisja impulsowa – mikromasaż
•     Kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
•     Precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
•     Kalibracja czułości głowicy według potrzeb
•     Automatyczna kontrola emitowanej mocy 

PhysioGo 501i PhysioGo 701i

03.006.102 03.006.001

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/astar-501i

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/astar-701i
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Hipertermia z funkcją terapii 
zimnem

Kontrolowana stymulacja 
termiczna do celów 
terapeutycznych

Sigma to urządzenie, które wyko-
rzystuje stymulację hiperter-
miczną oraz przezskórną kri-
oterapię w celu wywołania szoku 
termicznego w sposób dynam-
iczny i kontrolowany. Pozwala 
to zmaksymalizować lecznicze 
działania naszego organizmu i osi-
ągnąć efekty terapeutyczne:

Nova to system, który rewoluc-
jonizuje koncepcję hipertermii. 
W  oparciu o podstawowe założe-
nia metodologii przegrzania 
tkanek, możliwość terapeutycz-
nego działania termicznego na 
układ mięśniowo-szkieletowy przy 
jednoczesnej kontroli głębokości 
pracy i intensywności, powstała 
całkowicie nowa technologia.

•     Powierzchniowy szok termiczny
•     Głęboki szok termiczny
•     Odzyskanie zakresu ruchomości
•     Standardowa hipertermia
•     Dynamiczna hipertermia ze zmiennością cieplną
•     Dynamiczna hipertermia ze zmienną głębokością penetracji

Efekt terapeutyczny
Dostarczona energia odziałuje z tkanką wywołując zarówno typowe jak 
i unikalne efekty hipertermicznej stymulacji. Efekt “niszczenia” usz-
kodzonych komórek uwalnia czynniki wzrostu, które stanowią bodziec 
regeneracyjny i reperacyjny. Miejscowa hiperwaskularyzacja zwiększa 
produkcję metabolitów i usuwa katabolity i wysięki. Znaczące rozszerzenie naczyń krwionośnych 
wydłuża czas kontaktu ścian naczyń krwionośnych i naczyń włosowatych, zwiększa liczbę i szyb-
kość przemian chemicznych i biochemicznych, determinując znaczący wzrost metabolizmu i ut-
lenienia tkanek. Silny wzrost termiczny wzmacnia połączenie oraz plastyczność tkanki łącznej i 
ścięgnistej, wspomagając w odzyskaniu zakresu ruchomości bez bólu.

Właściwości
•     Częstotliwość pracy 433,92 MHz
•     Moc emisji do 100W
•     Aplikator 100 mm (aplikacja poprzez elastyczny zbiornik z wodą)
•     Aplikator do krioterapii: płytka aluminiowa o śr. 50 mm
•     Efekt krioterapeutyczny urządzenie osiąga dzięki modułowi termoelektrycznemu 
      (efekt Peltiera)
•     Ruchomy panel sterowania z klawiaturą membranową
•     Ergonomiczne ramię przegubowe z aplikatorem

Właściwości
•     Częstotliwość pracy 433,92 MHz
•     Moc emisji do 100W
•     Aplikator 100mm (aplikacja poprzez elastyczny zbiornik z wodą)
•     Głęboko kontrolowana diatermia
•     Automatyczna konfiguracja dla każdej patologii
•     Automatyczna konfiguracja dla każdego rodzaju tkanki
•     Głębokie skanowanie
•     Leczenie z częstotliwością
•     Udowodniona skuteczność terapeutyczna - wiele badań i tysiące zabiegów
•     Niezależny operator: jego obecność nie jest wymagana podczas terapii
•     Powtarzalny wynik terapeutyczny
•     Bezpieczeństwo pacjenta i operatora
•     Minimalne wymiary i waga (łatwy transport)
•     Rentowność inwestycji - bez materiałów eksploatacyjnych

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 700 x 500 x 1180
•     Waga [kg]: 85

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 700 x 500 x 1180
•     Waga [kg]: 85

Sigma Nova

03.166.019
03.166.030

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/sigma-easytech

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/nova-easytech
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Diatermia do terapii ciepłem

Diatermia krótkofalowa

Jest to najbezpieczniejsza diater-
mia, ze strefą zagrożenia tylko 
w odległości 15 cm od głowicy. Autotherm 390 to nowoczesna, 

przenośna diatermia krótkofalowa 
do terapii polem elektromagne-
tycznym wysokiej częstotliwości.

Właściwości
•     Częstotliwość emisji fali elektromagnetycznej 433,92 MHz (lepsza penetracja tkanek 
      niż częstotliwość 2450 MHz)
•     Moc emisji regulowana płynnie do 100W
•     Kontrolowane i głębokie przegrzewanie tkanek głębokich w zakresie: 41°C - 44,5°C
•     Zakres regulacji temperatury skóry pacjenta: 38°C - 42°C
•     Precyzyjny system chłodzący (pojemnik z dejonizowaną wodą)
•     Informacja zwrotna o aktualnej temperaturze skóry (kontrola temperatury w tkankach 
      odbywa się w sposób nieinwazyjny poprzez czujnik temperatury powierzchownej - 
      możliwość wykonywania zabiegów na obszarach pozbawionych czucia
•     System pomiaru i różnicowania temperatury powierzchniowych i głębiej położonych 
      tkanek z dokładnością do 0,2°C
•     Ruchomy panel sterowania z klawiaturą membranową
•     Ergonomiczne ramię przegubowe z aplikatorem
•     Baza gotowych programów terapeutycznych
•     Sterowana mikroprocesorem

Właściwości
•     Częstotliwość 27,12 MHz
•     Emisja pulsacyjna o cyklach pracy 10, 20, 50, 100 i 400 Hz
•     Czas trwania impulsu: 65 μs, 100 μs, 200 μs, 300 μs, 400 μs
•     Moc 0-100 W (emisja ciągła); 0-200 W (emisja pulsacyjna)
•     Zegar zabiegowy 1-30 minut z akustycznym sygnałem końca leczenia i zerowaniem 
      mocy wyjściowej
•     W zależności od użytego aplikatora, możliwość pracy metodą indukcyjną lub 
      kondensatorową
•     Automatyczne testowanie podczas włączania aparatu
•     Uchwyt do przenoszenia

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 700 x 500 x 1180
•     Waga [kg]: 75

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 420 x 360 x 180
•     Waga [kg]: 6,8

Standardowe wyposażenie
•     Urządzenie wraz z wózkiem jezdnym
•     Komplet przewodów

Standardowe wyposażenie
•     2 gumowe aplikatory kondensatorowe 12x18 cm
•     6 podkładów filcowych dla aplikatorów gumowych
•     2 bawełniane osłony
•     2 taśmy elektryczne do mocowania elektrod
•     Zasilacz

Deltathermia Autotherm 
390

03.901.001

03.905.116

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/deltathermia

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/autotherm
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Terapia falami krótkimi

Fysiopuls Automatic - to uniwersal-
na diatermia krótkofalowa z możli-
wością automatycznego dostraja-
nia parametrów. Jest odpowiednia 
do pracy ciągłej i impulsowej.

Właściwości
•     Częstotliwość: 27,12 MHz
•     Maksymalna moc - tryb ciągły: 400W
•     Maksymalna moc - tryb impulsowy: 1000W
•     Czas impulsu: 0,4 μs
•     Częstotliwość impulsu: 100 do 300 Hz
•     Praca termiczna i atermiczna
•     Tryb ciągły i impulsowy
•     Kontrola pracy przez mikroprocesor
•     Zabezpieczenia kontrolowane przez procesor urządzenia
•     Szeroka gama elektrod
•     Wskazania trybu pracy (ciągły, P1 do P5 - impulsowy)
•     Wózek jezdny
•     Timer z funkcją pamięci (do 30 minut, z regulacją co 1 min.)
•     Klasa I BF, certyfikat medyczny

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 500 x 310 x 870
•     Waga [kg]: 45

Standardowe wyposażenie
•     2 elektrody gumowe 12x18 cm
•     2 podkłady filcowe 12x18 cm
•     Przewody łączące urządzenie z elektrodami (115 cm)
•     Taśma mocująca elektrodę (5 cm x 1 m)
•     Laminowana ściąga ze wskazówkami terapeutycznymi

Fysiopuls 
Automatic

03.986.007

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fysiopuls
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Diatermia oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej

Właściwości
•     4 częstotliwości pracy: 420-500-720-1000 kHz
•     Ciągłe i impulsowe tryby działania (do zabiegów atermicznych)
•     Moc do 300W, regulowana w sposób ciągły
•     Czarno-biały, dotykowy wyświetlacz 7” i pokrętło sterowania mocą
•     Wskaźnik świetlny aktywności elektrody (podczas zabiegu aplikator emituje światło 
      o intensywności odpowiadającej jego mocy wyjściowej)

T-Care stymuluje tkanki - powoduje produkcję ciepła poprzez interakcję z polem elektro-
magnetycznym. Ciepło takie narasta w bardzo bezpieczny i łatwo kontrolowany sposób.

Wyposażenie standardowe
•     2 samopodświetlające się aplikatory
•     3 szt. elektrod rezystywnych: 35-55-75 mm
•     3 szt. elektrod pojemnościowych: 35-55-75 mm
•     Elektroda bierna ze stali nierdzewnej (z kablem)
•     Krem przewodzący - 1 kg (z pompką)
•     Metalowa walizka na elektrody
•     Torba transportowa
•     2 szt. elektrod biernych samoprzylepnych (bez kabla)

Możliwe doposażenie
•     Opcja AUTOMATIC - 50 samoprzylepnych elektrod do terapii bez udziału temperatury
•     Opcja PHYSIO AESTHETIC - zestaw zawiera aplikator do twarzy i aplikator do ciała 
      wykorzystywany w medycynie estetycznej

T-Care Plus

03.166.032

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/t-care-plus
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Diatermia oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej Diatermia oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej

Właściwości
•     4 częstotliwości pracy: 420-500-720-1000 kHz
•     Ciągłe i impulsowe tryby działania (do zabiegów atermicznych)
•     Moc do 300W, regulowana w sposób ciągły
•     Czarno-biały, dotykowy wyświetlacz 5” i pokrętło sterowania mocą
•     Wskaźnik świetlny aktywności elektrody (podczas zabiegu aplikator emituje światło 
      o intensywności odpowiadającej jego mocy wyjściowej)

Właściwości
•     Częstotliwość pracy: 500 kHz
•     Ciągłe i impulsowe tryby działania (do zabiegów atermicznych)
•     Moc do 300W, regulowana w sposób ciągły
•     Czarno-biały, dotykowy wyświetlacz 5” i pokrętło sterowania mocą
•     Wskaźnik świetlny aktywności elektrody (podczas zabiegu aplikator emituje światło 
      o intensywności odpowiadającej jego mocy wyjściowej)

T-Care stymuluje tkanki - powoduje produkcję ciepła poprzez interakcję z polem elektro-
magnetycznym. Ciepło takie narasta w bardzo bezpieczny i łatwo kontrolowany sposób.

T-Care stymuluje tkanki - powoduje produkcję ciepła poprzez interakcję z polem elektro-
magnetycznym. Ciepło takie narasta w bardzo bezpieczny i łatwo kontrolowany sposób.

Wyposażenie standardowe
•     2 samopodświetlające się aplikatory
•     3 szt. elektrod rezystywnych: 35-55-75 mm
•     3 szt. elektrod pojemnościowych: 35-55-75 mm
•     Elektroda bierna ze stali nierdzewnej (z kablem)
•     Krem przewodzący - 1 kg (z pompką)
•     Metalowa walizka na elektrody
•     Torba transportowa
•     2 szt. elektrod biernych samoprzylepnych (bez kabla)

Wyposażenie standardowe
•     2 samopodświetlające się aplikatory
•     3 szt. elektrod rezystywnych: 35-55-75 mm
•     3 szt. elektrod pojemnościowych: 35-55-75 mm
•     Elektroda bierna ze stali nierdzewnej (z kablem)
•     Krem przewodzący - 100 ml
•     Metalowa walizka na elektrody
•     Plecak transportowy
•     2 szt. elektrod biernych samoprzylepnych (bez kabla)

T-Care Power T-Care Compact

03.166.016 03.166.031

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/t-care-power

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/t-care
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Przenośne pole magnetyczne Przenośne pole magnetyczne

Cyborg Mag jest mobilnym apa-
ratem wytwarzającym pole mag-
netyczne. Szeroki zakres możli-
wych do wyboru fal pozwala na 
kompleksową terapię polem mag-
netycznym

MG Wave z linii EVO jest aparatem 
generującym pulsujące, pros-
tokątne pole magnetyczne, z łat-
wą obsługą i bogatą bazą 90 pro-
gramów terapeutycznych.

Właściwości
•     Cztery niezależne kanały
•     Dotykowy panel sterowania o przekątnej 5,9”
•     Maksymalna indukcja magnetyczna 300 Gauss (cewki 15 oraz 7,5 cm), 150 Gauss 
(cewka 30 cm) i 100 Gauss (cewka 61 cm)
•     Częstotliwość 5 do 100 Hz
•     9 typów fal: sinusoidalny bipolarny, sinusoidalny monopolarny, sinusoidalny zmienny 
monopolarny, trójkątny bipolarny, trójkątny monopolarny, trójkątny monopolarny zmien-
ny, prostokątny bipolarny, prostokątny monopolarny, MgWave
•     Zegar zabiegowy 0-240 minut
•     53 programy zabiegowe oraz tryb wolny

Właściwości
•     Maksymalna indukcja magnetyczna 160 Gauss
•     Ekran o przekątnej 5,9”
•     Regulacja od 20% do 100%
•     Częstotliwość 1 do 750 Hz
•     Czas trwania impulsu 5 ms
•     Kształt impulsu: prostokątny
•     Zegar zabiegowy 0-240 minut z akustycznym sygnałem końca zabiegu i automatycz-
nym wyłączeniem
•     90 programów zabiegowych oraz tryb wolny

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 420 x 360 x 360
•     Waga [kg]: 9

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 420 x 360 x 360
•     Waga [kg]: 9

Standardowe wyposażenie
•     Jednostka sterująca
•     Aplikator szpulowy 610 mm
•     Aplikator szpulowy 300 mm
•     Leżanka z systemem przesuwnym
      do aplikatora 610 mm
•     Komplet kabli zasilających

Standardowe wyposażenie
•     Jednostka sterująca
•     Komplet kabli zasilających
•     Dwie cewki 15 cm
•     Pasy gumowe do podtrzymywania 
      aplikatorów

Wyposażenie dodatkowe
•     Aplikatory płaskie 15 cm
•     Aplikatory płaskie 7,5 cm
•     Podnośnik pionowy do aplikatora 610 mm

Wyposażenie dodatkowe
•     Aplikator szpulowy 610 mm
•     Aplikator szpulowy 300 mm
•     Leżanka z systemem przesuwnym do 
      aplikatora 610 mm
•     Podnośnik pionowy do aplikatora 610 mm

Cyborg Mag Mg Wave

03.901.089 03.901.051

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/cyborgmag

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/mg-wave-pole-magnetyczne
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Laseroterapia

Laseroterapia

Ergonomia
•     Tryb pracy: programowy/
      manualny
•     Duży, czytelny wyświetlacz
•     Obsługa w trybie graficznym
•     Wybór jednostek chorobowych 
      po nazwie
•     Edycja nazw programów 
      użytkownika
•     Możliwość automatycznego 
      powtórzenia zabiegu
•     Zegar zabiegowy

Zestawy z systemem skanującym:
04.901.016 - laser 13W
04.901.015 - laser 8W

Evo Laser 1064 laser zawierający 
diodę, która może pracować w 
trybie ciągłym lub impulsowym 
(do 10 000 Hz).

Specyfikacja
•     Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowymi sondami punktowymi
•     Regulacja mocy
•     Tryby emisji: ciągły i impulsowy
•     Regulacja wypełnienia lub czasu impulsu
•     Automatyczne przeliczanie czasu zabieguna podstawie pola zabiegowego
•     Dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi

Właściwości
•     Maksymalna moc emisji 13W - Evo Laser
•     Maksymalna moc emisji 8W - Evo Laser Easy
•     Długość fali - 1064 nm
•     Wielkość wiązki 1,70 cm2 (odstęp 1 cm), 30 cm2 (aplikator stożkowy)
•     Praca w trybie ciągłym, impulsowym
•     T.E.C.® - szeroka możliwość modyfikacji parametrów i terapia z dużą mocą bez 
      przegrzania tkanek
•     M.P.P.® (Multi Parameters Protocols) programy terapeutyczne dobierające inteligentnie 
      moc wiązki lasera w zależności od wieku, schorzenia i odległości od skóry pacjenta
•     S.P.S.® (Scanner Point Scanner) zapewnia bardziej efektywną terapię dzięki połączeniu 
      2 faz skanowania i sondy punktowej
•     Opcjonalna nasadka na sondę zwiększająca pole zabiegowe do 30cm2

•     Możliwość pełnej modyfikacji parametrów zabiegu
•     Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy
•     Elektroniczny timer zabiegowy
•     Wyłącznik bezpieczeństwa
•     Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera
•     Programy zabiegowe z możliwością wprowadzenia własnych ustawień

Programy zabiegowe
•     Uproszczona obsługa aparatu
•     Jednostki chorobowe wybierane po nazwie
•     30 programów dla sondy IR
•     20 programów dla sondy R
•     50 programów użytkownika
•     8 programów z częstotliwością Nogiera
•     30 programów z częstotliwością Volla

Wyposażenie standardowe
•     Przewód sieciowy
•     Okulary ochronne
•     Etykiety ostrzegawcze (1 kpl.)
•     Wtyk blokady drzwi DOOR (1 szt.)
•     Bezpieczniki zapasowe WTA-T 
      800 mA / 250 V (2 szt.)
•     Instrukcja użytkowania (1 szt.)

Parametry techniczne
Regulacja mocy
Tryb pracy źródeł promieniowania
Zakres częstotliwości
Wypełnienie
Zegar zabiegowy

25 - 100 %
ciągły, impulsowy
1 - 5000 Hz
25 - 75 %, impuls 50 us
max. 99 minut 59 sekund

Polaris 2 EVO Laser 13W
EVO Laser Easy 8W

03.006.039

04.901.012 / 04.901.011

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/astar-polaris2

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/laser-8w
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Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 440 x 270 x 230
•     Waga [kg]: 4,7

Standardowe wyposażenie
•     Aplikator
•     Okulary ochronne
•     Pilot nożny
•     Komplet przewodów

Wyposażenie dodatkowe
•     Aplikator stożkowy (dla pola zabiegowego 30cm2)
•     Ramię podpierające stożek
•     Stolik z systemem jezdnym
•     Torba transportowa
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Laseroterapia wysokoenergetyczna i biostymulacyjna

Ergonomia
•  Tryb pracy: programowy/manualny
•  Stabilizacja i regulacja mocy aplikatorów
•  Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu
•  Liczniki czasu pracy aplikatorów laserowych
•  Statystyki przeprowadzonych zabiegów
•  Automatyczny test mocy promieniowania laserowego
•  Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
•  Podręczna lista programów ulubionych
•  Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
•  Przycisk bezpieczeństwa przerywający emisję laserową
•  Prosta wymiana nakładek aplikacyjnych
•  Niezależne ustawienia parametrów dla obu źródeł
•  Wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji
•  Edycja nazw programów użytkownika
•  Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
•  Duży 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym

Specyfikacja
•     Wbudowane moduły wysokoenergetyczne 808 nm/8 W, 980 nm/10 W (tylko w wersji HPS)
•     Trzy nasadki aplikacyjne: 1 cm2, 5 cm2, DILA
•     Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi
•     Regulacja mocy
•     Tryby emisji: ciągły, impulsowy, superpulse
•     Regulacja wypełnienia lub czasu impulsu
•     Automatyczne przeliczanie czasu zabiegu na podstawie pola zabiegowego
•     Dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi

Wyposażenie standardowe
•     Nakładka do pomiarów mocy sondy HP (1 szt.)
•     Bezpieczniki zapasowe WTA-T 2 A/250 V (2 szt.)
•     Przewodnik terapeutyczny (1 szt.)
•     Instrukcja użytkowania (1 szt.)
•     Ramy uchwytów wraz z maskownicami (2 szt.)
•     Uchwyt na sondę HP (1 szt.)
•     Ścierka do wyświetlacza (1szt.)

•     przewód sieciowy
•     sonda HP (1 szt.)
•     nakładka 1 cm2 (1 szt.)
•     nakładka 5 cm2 (1 szt.)
•     okulary ochronne (2 szt.)
•     rysik (1 szt.)

Parametry techniczne

Polaris HP S / HP A

04.006.002

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/polaris-hps

HP S HP A

Szczytowa moc wyjściowa Max. 18 W Max. 8 W

Średnia moc wyjściowa Max. 10 W Max. 8 W
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Aparat do laseroterapii

Ergonomia
•     Trzy całkowicie niezależne kanały 
      zabiegowe
•     7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem 
      dotykowym
•     Tryb pracy: programowy/ manualny
•     Baza wbudowanych programów 
      zabiegowych
•     Statystyki przeprowadzonych zabiegów 
•     Encyklopedia z opisem metodyki 
      zabiegu 
•     Jednostki chorobowe wybierane po 
      nazwie lub dziedzinie 
•     Podręczna lista programów ulubionych 
•     Regulacja głośności sygnalizatora 
      dźwiękowego 
•     Możliwość edycji nazw programów 
      użytkownika 
•     Autotest – bieżąca kontrola sprawności 
      aparatu 
•     Zegar czasu rzeczywistego 
•     Opcja rozbudowy o akumulator

Laseroterapia
•     Emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
•     Regulacja mocy promieniowania laserowego
•     Automatyczny test mocy promieniowania laserowego
•     Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań specjalnych 
      (laryngologicznych, stomatologicznych, itd.)
•     Regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie impulsowym dla sond punktowych 
      i aplikatora prysznicowego
•     Regulacja częstotliwości w aplikatorach skanujących
•     Trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących
•     Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych – dawki, mocy, 
      wypełnienia, pola zabiegowego

PhysioGo 400C

04.006.006

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/astar-400c
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Przenośna fala uderzeniowa Przenośna fala uderzeniowa

Urządzenie do terapii falami radial-
nymi. Znajduje ono szerokie zasto-
sowanie – od lekkich stanów poura-
zowych do chorób przewlekłych, 
wymagających specjalistycznej re-
habilitacji.

Elektromagnetyczna fala uderzenio-
wa dostępna z jednym lub dwoma ap-
likatorami. Fala ta posiada gwarancję 
minimum 4 milionów uderzeń.

Właściwości
•     Ergonomiczna głowica aplikująca
•     Atlas zabiegowy z dużymi, czytelnymi zdjęciami
•     Predefiniowane protokoły zabiegowe
•     Możliwość tworzenia własnych programów
•     Wygodny w obsłudze, dotykowy ekran LCD o przekątnej 7”

Właściwości
•     Zewnętrzne źródło zasilania dla zapewnienia natychmiastowego efektu wstrząsu
•     Ultracichy wbudowany kompresor powietrza
•     Wybór częstotliwości zgodnie z zapotrzebowaniem zabiegu
•     Ergonomiczna budowa umożliwiająca wygodną obsługę urządzenia
•     Walizka w zestawie

Dane techniczne
•     Liczba kanałów: 1
•     Częstotliwość [Hz]: 1-17 (regulowane co 1 Hz)
•     Ciśnienie [bar]: 1,0 - 4,0 (regulowane co 0,1 bar)
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 395 x 390 x 194
•     Waga [kg]: 8,5 (bez aplikatora)

Dane techniczne
•     4 mln uderzeń
•     Częstotliwość robocza: 1-22 Hz
•     1-5 barów
•     Aplikatory: 6, 15 i 25 mm
•     7” kolorowy krystaliczny ekran dotykowy
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 290 x 240 x 130
•     Waga [kg]: 2,07

•     Producent umożliwia 
      aktualizację oprogramowania
•     Przyłącze na drugą głowicę
•     Naprzemienna praca głowic
•     Program urologiczny do 
      leczenia zaburzeń erekcji ED

Przykładowe zastosowanie
•     Pięta Achillesa
•     Zapalenie powięzi
•     Nerwiak Mortona
•     Zespół przeciążenia piszczeli (MTSS)
•     Zapalenie ścięgien rzepki
•     Tendinopatia krętarzowa
•     Wapniejące zapalenie ścięgien
•     Łokieć tenisisty
•     Terapia punktów spustowych

Przykładowe zastosowanie
•     Pięta Achillesa
•     Zapalenie powięzi
•     Nerwiak Mortona
•     Zespół przeciążenia piszczeli (MTSS)
•     Zapalenie ścięgien rzepki
•     Tendinopatia krętarzowa
•     Wapniejące zapalenie ścięgien
•     Łokieć tenisisty
•     Terapia punktów spustowych

Autowave 695 OWave

03.905.154 03.955.001

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/autowave695 Zobacz ten produkt na naszej stronie:

technomex.pl/o-wave
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Urządzenie do krioterapii 
ciekłym azotem

Ultradźwięki w ultra małej 
obudowie

Froozer to urządzenie pozwalające 
na miejscowe schłodzenie ciała 
pacjenta poprzez kontakt ze strum-
ieniem zimnej pary azotu o temper-
aturze do -160°C.

Urządzenie do terapii ultradźwiękowej 
nadaje się do terpii w  środowisku 
wodnym. Sonicator 718 posiada pow-
ierzchnię aplikującą 5,5cm2 - 1 MHz. 
Występuje także wersja 719 - 0,9 cm2 
- 3,3 MHz.

Właściwości
•     Maksymalna temperatura strumienia gazu -160°C
•     5 stopni regulacji intensywności nadmuchu
•     Zużycie azotu na poziomie 3 do 10 kg/h (praca ciągła, w zależności od stopnia nadmuchu)
•     Sygnalizacja niskiego poziomu azotu w butli
•     Sygnalizacja akustyczna końca zabiegu
•     System jezdny z blokowanymi kołami
•     Ekran dotykowy
•     Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim
•     Baza gotowych programów terapeutycznych (31) oraz możliwość wprowadzenia 
      własnych
•     Podstawa jezdna z hamulcami

Właściwości
•     Bardzo małe rozmiary i niska waga
•     Pełna moc kliniczna (maksymalnie 3W)
•     Częstotliwość pulsu 100Hz
•     Modulacja 5, 10, 20, 30, 40, 50 i 100%
•     Zegar zabiegowy do 30 minut
•     Wskaźnik kontaktu
•     Aplikacja jedną ręką, także w środowisku wodnym
•     Czytelny wyświetlacz
•     Akumulator litowo-jonowy

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 900 x 500 x 1100
•     Waga [kg]: ok. 70 (wraz z butlą)
•     Pobór mocy: 500W
•     Temperatura otoczenia: 10-35°C
•     Wilgotność: 30-75%
•     Ciśnienie: 700-1060 hPa

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 134 x 59 x 55
•     Waga [kg]: 0,2

Froozer Sonicator 718

06.501.010 03.905.152

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/froozer

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/sonicator-718

Prezentacja
urządzenia:
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Urządzenie do terapii polem 
magnetycznym

Laser biostymulacyjny

Magneto Box dzięki swym niewielkim 
rozmiarom pozwala na przeprow-
adzanie zabiegów również podczas 
wizyt domowych.

Laser diodowy LP50 pozwala na 
stosowanie zabiegu laseroterapii 
w prosty i wygodny sposób.

Właściwości
•     Niewielka waga
•     Intuicyjna obsługa
•     Maksymalna indukcja magnetyczna 130 Gauss
•     Regulacja od 20% do 100%
•     Częstotliwość 2 do 750 Hz
•     Kształt impulsu: prostokątny
•     Zegar zabiegowy 0-240 minut z akustycznym sygnałem końca zabiegu 
      i automatycznym wyłączaniem
•     32 programy zabiegowe oraz program wolny

Właściwości
•     Maksymalna moc emisji 75W (klasa 3B)
•     Czas trwania impulsu 100 ns
•     Maksymalna częstotliwość 10 kHz
•     Wiązka lasera 0,5 cm2
•     Automatyczna kalkulacja czasu trwania zabiegu w oparciu o zadaną wielkość energii
•     Baza gotowych programów terapeutycznych (31)
•     Atlas terapii laserowej wraz z ilustracjami (w instrukcji obsługi)
•     Możliwość dowolnej regulacji parametrów
•     Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 185 x 135 x 60
•     Waga [kg]: 0,45

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 170 x 150 x 70
•     Waga [kg]: 0,25

Wyposażenie standardowe
•     Zasilacz
•     Dwa aplikatory płaskie 7,5 cm
•     Walizka
•     Taśmy do podtrzymywania aplikatorów

Wyposażenie standardowe
•     2 pary okularów ochronnych
•     Zasilacz
•     Podstawka pod laser
•     Walizka transportowa

Magneto Box LP50

03.901.028
04.901.001

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/magneto-box

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/lp50
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System do Vacuterapii

Dane techniczne
•     Programy terapeutyczne: 96
•     Programy użytkownika: 10
•     Podciśnienie: 15-675 mmHg

Efekty
•     Drenaż (wspomaganie eliminacja produktów przemiany materii)
•     Rozluźnienie (rozklejenie i zmiękczenie tkanki łącznej)
•     Tonizacja (stymulacja włókien elastycznych)
•     Przeciwbólowy (stymulacja mechanoreceptorów)
•     Zwiększenie unaczynienia (reaktywacja metabolizmu)

Wskazania
•     Reumatologia, blizny, oparzenia, terapia odruchowa, kształtowanie sylwetki (cellulit, 
      obrzęki), traumatologia, rehabilitacja sportowa, niewydolność żylna i nerek, kosmetyka

TV20

11.987.009

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/tv20

Akcesoria Zastosowanie

VM01 Małe , sztywne blizny

VM02 Małe, elastyczne blizny

VM03 Małe sztywne blizny i zmarszczki

VM04 Blizny, terapia odruchowa

VM05 Drenaż, masaż relaksacyjny, 
terapia sportowców

VM06 Rozmiar średni, terapia sportowców

VM07 Rozmiar duży, reumatologia

VE01 Owalna przyssawka z uchwytem  
Health & Beauty

VE03
Prostokątna przyssawka 
z uchwytem H&B

VE04
Prostokątna przyssawka 
z uchwytem  i rolkami H&B

VM11
Wszechstronny tubus 
podciśnieniowy „Y”

PN33D
Zestaw 11 akcesoriów: przyssawki 
okrągłe, z uchwytem, tubus „Y”

System drenażu limfatycznego

Zasadą działania jest tworzenie na-
cisku w różnych komorach mankietu, 
od miejsc dystalnych do proksymal-
nych, z zachowaniem możliwości 
dynamicznego zarządzania stopni-
em tego nacisku. Mankiety zostały 
zaprojektowane tak, aby jak na-
jlepiej wykorzystać podwójny gra-
dient ciśnienia. Komory są dzielone 
w bardzo specyficzny sposób, ścian-
ki są pochylone pod kątem 45°.

Dane techniczne
•     Konstrukcja komór mankietu zapewnia aplikację na całym obwodzie mankietu: 360° - 
      wyeliminowano „martwe strefy”
•     Do dyspozycji są dwa 5-punktowe przyłącza, które obsłużą dwa mankiety 
      jednocześnie dając gwarancję szczelności

Wyposażenie standardowe
•     Mankiet kończyny górnej
•     Dwa mankiety kończyny dolnej

Wyposażenie dodatkowe
•     Mankiet kończyny dolnej i talii
•     Mankiet talii

TP05i / TP05

11.987.002 / 11.987.003

Zobacz te produkty na naszej stronie:
technomex.pl/tp05i
technomex.pl/tp05

TP05i TP05

Czas pracy 0-35 sek 0-35 sek

Czas przerwy 0-60 sek 0-60 sek

Ciśnienie 15-150 mmHg (20-200mbar) 15-150 mmHg (20-200mbar)

Czas terapii 0-60 min 0-60 min

Programy 
terapeutyczne 9 + 3 własne brak

Panel sterujący Kolorowy dotykowy przyciski

Wymiary [cm] 37x33x18 11x40x31

Prezentacja
urządzenia:
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Aparat do masażu uciskowego 
sekwencyjnego

Aparat do masażu uciskowego 
sekwencyjnego

DL 1200H - 12-komorowe urządzenie, 
które wyróżnia wysoka jakość 
i bardzo niski poziom generowanego 
hałasu.

MK 400 to 6-komorowe urządzenie, 
do terapii uciskowej trzema trybami 
masażu.

Właściwości
•     12 komór
•     8 trybów pracy
•     10 poziomów ciśnienia ustalanego indywidualnie w każdej komorze lub dla całego 
      mankietu
•     Regulacja ciśnienia 20-200 mmHg
•     Czas utrzymywania ciśnienia w komorach 0-6 sek.
•     Regulowany czas przerwy 0-19 sek.
•     Duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz
•     Zdejmowalny w każdym momencie bawełniany wkład ochronny

Właściwości
•     6 komór
•     3 tryby pracy (plus odwrotne)
•     6 stopni szybkości napełniania mankietów
•     Ciśnienie regulowane w zakresie 10-200 mmHg
•     Zegar zabiegowy 1-99 min
•     Automatyczne wykrywanie ciśnienia

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 
      360 x 380 x 200
•     Waga [kg]: 12

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 
      310 x 415 x 2130
•     Waga [kg]: 4,65

Wyposażenie standardowe
•     Urządzenie
•     2 mankiety na kończynę dolną
•     Mankiet na kończynę górną
•     2 pasy poszerzające na 
      kończynę dolną
•     1 pas poszerzający na 
      kończynę górną

Wyposażenie standardowe
•     Urządzenie
•     2 mankiety na kończynę dolną
•     Mankiet na kończynę górną
•     2 pasy poszerzające na 
      kończynę dolną
•     1 pas poszerzający na 
      kończynę górną

Program B

Program B

Lymphatron
DL 1200H

MK 400

11.939.001

11.939.002

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/dl1200h

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/mk400
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Mieszalniki i szafy termiczne

Zestaw umożliwia ogrzewanie i przechowywanie masy fango, parafiny. W skład zestawu wchodzi mieszalnik oraz szafa utrzymująca temperaturę mieszanki.

Szafa termiczna (WS)
Służy utrzymywaniu stałej temperatury parafiny lub masy fango. Wyposażona jest w 10 kuwet do przechowywania masy, termostat utrzymujący 
stałą temperaturę wprowadzaną przez obsługę (z dokładnością do 1,5°C). Dobrą cykrulację powietrza wewnątrz urządzenia zapewnia pracująca 
w środku dmuchawa.

Mieszalnik (RW)
Elektryczna kontrola temperatury wewnątrz mieszalnika (termostat), funkcja sterylizacji (135°C), 2 tryby pracy (interwałowa, ciągła), dźwignia spustu 
mieszanki, elektroniczny wyświetlacz temperatury, system zabezpieczający przed otwarciem przy temperaturze 135°C.

Zestaw Fango

10.902.005

Model / Typ

Wymiary 
zewnętrzne 

szer. x gł.x wys. 
[mm]

Pojemność
 [kg]

Moc 
urządzenia 

[W]

Zakres
temperatur  

[°C]
Opis

Mieszalnik
RW 44 E-AL

540 x 540 x 590 40 1000 30 – 110

Elektryczna kontrola temperatury wewnątrz mieszalnika (termostat), funkcja 
sterylizacji (135°C), 3 tryby pracy (interwałowa, ciągła, bez mieszania), 

dźwignia spustu mieszanki, elektroniczny wyświetlacz temperatury, system 
zabezpieczający przed otwarciem przy temperaturze 135°C.

Szafa termiczna 
WS 14-6044 F

685 x 641 x 800 150 1000 30-85
14 sekcji / 10 kuwet (o wymiarach

600 x 400 mm)

Model / Typ Wymiary zewnętrzne 
szer. x gł.x wys. [mm]

Moc 
urządzenia [W]

Zakres
 temperatur  [°C]

Napięcie
zasilania [V]

Liczba
kuwet

Szafa WS 14-6044 F 10.902.012 685 x 641 x 800 1000 30-85 230 10 (600 x 400 mm)

Szafa WS 14-7054 F 10.902.013 732 x 785 x 800 1000 30-85 400 10 (700 x 500 mm)

Model / Typ Wymiary zewnętrzne 
szer. x gł.x wys. [mm]

Pojemność
 [kg]

Moc 
urządzenia [W]

Zakres
 temperatur  [°C]

Napięcie
zasilania [V]

Mieszalnik RW44E-AL 10.902.006 540 x 540 x 590 40 1000 30 – 110 230

Mieszalnik RW64E-VA 10.902.008 620 x 620 x 655 60 2000 30 – 135 400

Mieszalnik RW84E-VA 10.902.010  680 x 680 x 685 80 2000 30 – 135 400

Mieszalnik RW104E-VA 10.902.011 720 x 720 x 660 100 3000 30 – 135 400
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Podgrzewacze okładów
Wykonane ze stali nierdzewnej urządzenie posiada ruszt na okłady, elektroniczną kontrolę temperatury wraz z cyfrowym wyświetlaczem, odpływ 
wody zabezpieczony zaworem kulowym. Zasilane jest napięciem 230V.

Kuchnie parafinowe
Temperatura w kuchenkach kontrolowana jest za pomocą termostatu (kuchnia wyświetla aktualną temperaturę parafiny). Po otwarciu pokrywy nas-
tępuje automatyczne wyłączenie urządzenia. Wewnątrz znajduje się kuweta na parafinę.

Mieszalniki do borowiny
Mieszalniki posiadają cyfrowy wskaźnik temperatury oraz jej elektroniczną regulację w zakresie 20-65°C. Urządzenie może działać w 3 trybach 
pracy: interwałowa, ciągła, bez mieszania.

Model Nr katalogowy Ilość okładów 
cieplnych

Moc grzewcza 
[W]

Wymiary zewnętrzne 
[mm]            

szer. x gł. x wys.

Wymiary wewnętrzne 
[mm]            

szer. x gł. x wys.
Zakres 

temperatur [°C]

WB 4-30/4 5 900 575 x 365 x 370 500 x 300 x 200 30 - 85

WB 5-30/4 10.902.001 5 900 575 x 365 x 355 500 x 300 x 200 30 - 85

WB 6-50/4 10.902.002 8 1500 675 x 470 x 385 590 x 400 x 200 30 - 85

WB 8-90/4 10.902.003 12 1500 725 x 470 x 490 645 x 400 x 320 30 - 85

WB 16-130/4 10.902.004 18 1500 775 x 490 x 515 695 x 420 x 340 30 - 85

Model Nr katalogowy Wymiary zewnętrzne            
szer. x gł. x wys. [mm]

Wymiary wewnętrzne     
szer. x gł. x wys. [mm]

Pojemność 
kuwety [l]

Moc grzewcza 
[W]

PB 5-30 / 4 10.902.032 575 x 365 x 355 500 x 300 x 200 10 900

PB 6-50 / 4  10.902.025 675 x 470 x 385 590 x 400 x 200 50 1500

Model Nr katalogowy Wymiary zewnętrzne         
szer. x gł. x wys. [mm]   

Wymiary wewnętrzne          
szer. x gł. x wys. [mm]   

Zakres temperatur 
[°C]

NFR 64E 10.902.014 620 x 620 x 655 1000 60

NFR 84E 10.902.015 680 x 680 x 682 2000 80

NFR 104E 10.902.016 720 x 720 x 660 3000 100
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Aparat do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B

Ergonomia
•  Regulowana jasność świecenia
•  Wyświetlenie jasności lub czasu
•  Łatwy montaż filtra (czerwony lub niebieski)
•  Uproszczona obsługa sterownika

Cechy konstrukcji
•  Stabilna, metalowa konstrukcja statywu
•  Regulowana wysokość statywu
•  Podstawa statywu wyposażona w kółka z hamulcami
•  Stabilna konstrukcja podstawy stołowej
•  Regulacja kąta nachylenia tubusu lampy na 
   podstawie stołowej
•  Trwała i niezawodna klawiatura
•  Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy
•  Wymuszone chłodzenie tubusa
•  Filtr posiada siatkę zabezpieczającą

Promieniowanie
•     Podczerwone
•     Przyczynia się do zmniejszenia napięcia mięśni
•     Rozszerza naczynia krwionośne, poprawia ukrwienie
•     Podwyższa próg odczuwania bólu
•     Odpowiada za wzmożenie przemiany materii

Wyposażenie standardowe
•     Przewód sieciowy
•     Promiennik 375 W (1 szt.)
•     Filtr czerwony (1 szt.)
•     Filtr niebieski (1 szt.)

•     Okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.)
•     Okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.)
•     Bezpieczniki zapasowe T3, 15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.)
•     Instrukcja użytkowania (1 szt.)

Parametry techniczne
•     Zegar zabiegowy
•     Maksymalna moc żarówki
•     Zasilanie sieciowe
•     Pobór mocy
•     Wysokość urządzenia na statywie
•     Wymiar podstawy statywu S x G
•     Masa statywu z lampą
•     Wymiary podstawy stołowej (bez lampy) S x G x W
•     Wymiary podstawy stołowej z lampą S x G x W
•     Masa podstawy stołowej z lampą

1-30 min
375 W
230 V ± 10%, 50/60 Hz
max. 450 W
min. 1,2 m; max. 1,9 m
max. 0,5 x 0,6 m
13,7 kg (z żarówką i filtrem)
30,0 x 31,5 x 6,0 cm
30,0 x 39,0 x 41,0 cm
5,5 kg (z żarówką i filtrem)

Lumina

07.006.001

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/astar-lumina

System leczenia światłem

Lampa terapeutyczna przeznaczona 
do terapii światłem spolaryzowanym 
od 385 do 1700 nm.

Urządzenie medyczne Q.Light 200 
NT IR Pro Unit do światłoterapii z 
systemem wymiennych, profesjon-
alnych filtrów pozwala zastosować 
różne parametry leczniczego światła 
i znacząco zwiększa możliwości ter-
apeutyczne przeprowadzanych za-
biegów.

Właściwości
•     Maksymalna moc 60 VA
•     Przekrój promienia światła 5-20 cm
•     Intensywność promieniowania minimum 40 mW/cm2: 2,4 J/cm2 (na 1 minutę)
•     Elektroniczny timer
•     Statyw jezdny w standardzie (rura stojakowa 80 cm, wysięgnik 60 cm i głowica kulowa 
      do zamocowania lampy)

Duże pole naświetlania ok. 40 cm średnicy skraca czas i podnosi efektywność. Czas 
trwania każdej sesji może być zaprogramowany z podziałem na jednominutowe stopnie. 
Profesjonalny, mobilny statyw z ramieniem pozwala na ustawienie aparatu w dowolnej 
pozycji i umożliwia łatwe przeprowadzenie zabiegów na całej powierzchni ciała pacjenta.

Q.Light 200 
NT IR - Pro Unit

07.042.008

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 260 x 158 x 173
•     Długość wysuwanego ramienia [cm]: 45
•     Waga [kg]: 1,2
•     Statyw - maksymalna wysokość 1,5 m; waga 5 kg

W ofercie
Q.Light 200 NT IR - PRO UNIT z filtrami CTS PRO - COLOUR THERAPY SET 
do terapii światłem monochromatycznym: RED, YELOW, ORANGE, GREEN, BLUE, VIOLET
Q.Light 200 NT IR - PRO UNIT z filtrami IFS PRO - INDICATION FILTER SET 
do terapii specjalistycznych: WOUND CARE, PAIN CARE, ACNE CARE, SAD CARE
Q.Light 200 NT IR - PRO UNIT z filtrami PDT
do terapii fotodynamicznej: THERAPY PDT, DIAGNOSTIC PDT
Q.Light 200 NT IR - PRO UNIT z filtrami 
do zastosowań w kosmetyce: ANTY AGEING CARE, SKIN CARE, CELLULITE CARE
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Inhalatory ultradźwiękowe

Nebtime UN-600A Tajfun1 / Tajfun2 Monsun1 Monsun2

Inhalatory pneumatyczne

Model / nr katalogowy
Nebtime 

UN-600A
09.020.068

Tajfun1 MU1
09.020.018

Tajfun2 MU2
09.020.019

Średnia średnica cząsteczki aerozolu 
(MMAD) [μm]

0,5 - 6 2,0 2,0

Wydajność aerozolu [ml/min] 0,5 0-4 0,4

Wydajność nawiewu [l/min] 0-30 0-20 0-20

Pojemność naczynia [ml] 30 30 30

Częstotliwość pracy 1,68 MHz 2,7 MHz 2,7 MHz

Programowany czas inhalacji [min] • 1-99 1-99

Temperatura termoaerozolu [°C] max. 38 max. 37 max. 37

Zabezpieczenie niskiego poziomu 
cieczy

• • •

Wibroaerozol – • –

Częstotliwość wibracji – 100 Hz –

Elektroniczny programator • • •

Model / nr katalogowy Marin MP3
09.020.019

Monsun MP1
09.020.019

Monsun MP2
09.020.019

Średnia średnica cząsteczki aerozolu 
(MMAD) [μm]

1,40 1,40 1,40

Wydajność aerozolu [ml/min] 0,4 / 0,8 0,48 0,48

Wydajność nawiewu [l/min] 15,5 15,5 15,5

Pojemność nebulizatora [ml] 8 8 8

Programowany czas inhalacji [min] 1-59 1-99 1-99

Wibroaerozol • • –

Częstotliwość wibracji [Hz] 100 100 –

Dozymetr – • –

Częstotliwość wibracji – 100 Hz –

Elektroniczny programator • • •
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Kinezyterapia Stoły
Kineza
Terapia w podwieszeniu

Stoły rehabilitacyjne firmy Technomex

Wszystkie stoły naszej produkcji są zarejestrowanymi 
urządzeniami medycznymi, wykonanymi na bazie 
wytrzymałej ramy stalowej malowanej wysokoodporną 
na uszkodzenia i środki do dezynfekcji farbą proszkową 
- strukturalną. Zapewnia ona długoletnie użytkowanie bez 
pogorszenia funkcjonalności czy walorów estetycznych 
stołu. Sama konstrukcja ramy sprawia, iż stoły firmy 
Technomex są bardzo stabilne, co jest ważne w codziennej 
rehabilitacji pacjentów.

Markowe siłowniki używane do podnoszenia konstrukcji 
posiadają duży zapas mocy oraz dopuszczalnego 
obciążenia, co zapewnia płynne działanie i bezawaryjność 
przez wiele miesięcy. Używane do ręcznej zmiany 
ustawień stołu sprężyny gazowe sprawiają, iż regulacja 
następuje w sposób płynny, bez jakichkolwiek skoków 
i zapewnia pewne zablokowanie w wybranej pozycji.
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Trójpłaszczyznowy stół do trakcji kręgosłupa

Nowoczesny stół do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego z możliwością tró-
jpłaszczyznowej korekcji ułożenia leżyska za pomocą precyzyjnych sprężyn gazowych.

Platinium pozwala wykonać trakcję statyczną, harmoniczną oraz przerywaną. Dotykowy 
ekran znacząco ułatwia przeprowadzanie zabiegów, a kartoteka pacjenta pozwala na szybki 
dostęp do informacji o postępie w terapii oraz użytych w sesjach zabiegowych parametrach.

Właściwości
•     Korekcja ustawienia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej
•     Dozowanie siły z granicznymi wartościami kontrolowane za pomocą mikroprocesora
•     Zabieg w pozycji supinacyjnej i pronacyjnej
•     Trakcja symetryczna, asymetryczna
•     Nowoczesne rozwiązanie trakcji szyjnej (kliny potyliczne, brak obciążeń dla stawów 
      skroniowo-żuchwowych
•     Część lędźwiowa leżyska rozsuwana jest elektrycznie, eliminuje to siłę tarcia pacjenta 
      względem stołu
•     Dowolna regulacja parametrów: siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania 
      przerwy, czasu aktywnej trakcji (w trybie trakcji przerywanej)
•     Możliwość konfiguracji sekwencji faz trakcji w trakcie pojedynczego zabiegu
•     Zapisywanie programów zabiegowych
•     Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7” na ruchomym wysięgniku
•     Komplet akcesoriów w zestawie (2 pasy stabilizacyjne, regulowany podnóżek, pilot 
      bezpieczeństwa)
•     Możliwość wybrania koloru tapicerki

Wskazania
•     Przepuklina jądra miażdżystego z wypadnięciem dysku
•     Zwyrodnienie krążka / choroba stawowa
•     Zmniejszona ruchomość stawów (sztywność tkanki miękkiej)
•     Hypomobilność stawów kręgosłupa (w tym zablokowanie stawów międzywyrostkowych)
•     Zwiększone napięcie mięśniowe
•     Choroba zwyrodnienia dysku międzykręgowego
•     Rwa kulszowa

Platinium

08.501.001

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/platinium

Dowiedz się więcej:
technomex.pl/edukacja

DANE TECHNICZNE

Rodzaj trakcji Stała, skokowa, harmoniczna

Maksymalna siła trakcji odcinka szyjnego 18 kg

Maksymalna siła trakcji odcinka lędźwiowego 90 kg

Regulacja zagłówka -44 ° do +36 °

Regulacja części lędźwiowej w płaszczyźnie 
strzałkowej (ruch - zgięcie / wyprost)

-14 ° do +22 °

Regulacja części lędźwiowej w płaszczyźnie 
czołowej (ruch - skłon do boku)

-20 ° do +20 °

Regulacja części lędźwiowej w płaszczyźnie 
poprzecznej (ruch - rotacji)

-12 ° do +12 °

Maksymalne obciążenie 150 kg

Zakres regulacji wysokości stołu 58 - 88 cm

Wymiary (dł. x szer.) 227 x 73 cm
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3-częściowy stół rehabilitacyjny z pozycją Trendelenburga i Pivota 3-częściowy stół rehabilitacyjny

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660
•     Regulacja wysokości [mm]: 490 - 1050
•     Regulacja zagłówka [°]: -85 / +35
•     Regulacja części głównej do pozycji Pivota [°]: 45
•     Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [°]: 70
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 2000 x 600
•     Regulacja wysokości [mm]: 490 - 1020
•     Regulacja zagłówka [°]: -35 / +60
•     Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej 
      (elektrycznie) [°]: -23 / +80
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150

Topaz Beryl II

14.501.007 14.501.021

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/topaz

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/beryl2
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3-częściowy stół rehabilitacyjny 3-częściowy stół rehabilitacyjny z trójpłaszczyznową regulacją leżyska

Beryl Granit

14.501.006 14.501.011

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/beryl

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/granit

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660
•     Regulacja wysokości [mm]: 490 - 1050
•     Regulacja zagłówka [°]: -85 / +35
•     Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej 
      (ręcznie, sprężyna gazowa) [°]: 80
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 2000 x 660
•     Regulacja wysokości [mm]: 490 - 1020
•     Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej 
      (płaszczyzna czołowa) [°]: -35 / +55
•     Regulacja części pod nogi w płaszczyźnie 
      strzałkowej [°]: -15 / +15
•     Regulacja części pod nogi w płaszczyźnie 
      poprzecznej [°]: -10 / +10
•     Regulacja zagłówka [°]: -35 / +55
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150
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2-częściowy stół rehabilitacyjny z pozycją Trendelenburga 2-częściowy stół rehabilitacyjny

Onyks Opal

14.501.005 14.501.004

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/onyks

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/opal

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660
•     Regulacja wysokości [mm]: 470 - 1020
•     Regulacja zagłówka [°]: -85 / +35
•     Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [°]: 30
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660
•     Regulacja wysokości [mm]: 440 - 1010
•     Regulacja zagłówka [°]: -85 / +35
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150
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+87˚

Stół pionizacyjny z regulacją wysokości Stół pionizacyjny

Azuryt II Azuryt

14.501.009 14.501.008

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/azuryt2

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/azuryt

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 2050 x 750
•     Wymiary leżyska (dł. x szer.) [mm]: 2000 x 650
•     Regulacja wysokości [mm]: 580 - 960
•     Regulacja kąta nachylenia [°]: do 87
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1950 x 750
•     Wymiary leżyska (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 650
•     Wysokość [mm]: 490
•     Regulacja kąta nachylenia [°]: do 90
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150
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2-częściowy stół rehabilitacyjny bez regulacji wysokości Leżanka drewniana do fizykoterapii

Agat II TF-204

14.501.020 19.022.002

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/agat2

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/tf204

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660
•     Wysokość [mm]: 750 (opcja 650)
•     Regulacja zagłówka [°]: -85 / +35
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1870 x 660
•     Wysokość [mm]: 700
•     Regulacja zagłówka [°]: 0 / +35 (w 3 pozycjach)
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150
•     Opcjonalnie uchwyt na papier
•     Opcjonalnie zaślepka do otworu na twarz
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Stół rehabilitacyjny do terapii metodą Bobath Możliwe są inne kolory tapicerek oraz wyszycie loga klienta na tapicerce za 
dodatkową opłatą.

Korund-E

Elementy wyposażenia stołów

Dostępne kolory tapicerek

14.501.010

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/korund-e

Oryginalne zdjęcia 
tapicerek

1 D 11 D

22 D 12 D

15 D 20 D

18 D 25 D

7 D

6 D

10 D

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 2000 x 1200
•     Regulacja wysokości [mm]: 520 - 950
•     Regulacja zagłówka [°]: +30
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 150

+ Regulowany zagłówek (wyposażenie opcjonalne)

Trzyczęściowy 
zagłówek 
(podłokietniki)

Pilot nożny

Uchwyt do 
mocowania papieru

Pilot ręczny

Centralny system 
jezdny z hamulcem

Banany - 3 szt. o 3 
stopniach położenia

Regulacja wysokości 
stołu za pomocą 
ramy

Uchwyt na pasy 
stabilizacyjne
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o - standard  x- nie dotyczy

PRODUKTY / INFORMACJE TOPAZ BERYL II BERYL GRANIT ONYKS OPAL AZURYT AZURYT II AGAT II TF-204 KORUND-E

Stół dwuczęściowy x x x x o o x x o o opcja

Stół trzyczęściowy (leżysko główne, część 
pod nogi, zagłówek z otworem na twarz)

o o o o x x x x x x x

Stół pionizacyjny x x x x x x o o x x x

Rama ze stali odporna na zarysowania o o o o o o o o o x o

Rama drewniana x x x x x x x x x o x

Tapicerka odporna na działanie środków 
dezynfekujących

o o o o o o o o o o o

Elektryczna regulacja wysokości o o o o o o x o x x o

Regulowany kąt zagłówka (ręcznie za 
pomocą sprężyny gazowej)

o o o o o o x x o x opcja

Zmiany ustawień środkowej i nożnej części 
leżyska za pomocą sprężyny gazowej

o o o o o o x x x x x

Regulacja do pozycji Pivota o x x x x x x x x x x

Regulacja do pozycji Trendelenburga o o o o o x x x x x x

Pilot ręczny o o o o o o o o x x o

Trójpłaszczyznowa regulacja leżyska x x x o x x x x x x x

DODATKOWE WYPOSAŻENIE TOPAZ BERYL II BERYL GRANIT ONYKS OPAL AZURYT AZURYT II AGAT II TF-204 KORUND-E

Banany (3 sztuki o 3 stopniach położenia) o o o x o o x x o x x

Podpórki limfatyczne o o o o o o x x o x x

Zaślepka do otworu na twarz o o o o o o x x o o x

Trzyczęściowy zagłówek (podłokietniki) o o o o o o x x o x x

System jezdny z hamulcem o o o o o o 4 koła z 
blokadą

o o o o
centralny

Uchwyt do mocowania papieru o opcja opcja o o o x x o o x

Pilot nożny o o o o o o o o x x o

Wygodna regulacja wysokości stołu za 
pomocą ramy

o o o o o o x x x x o

Uchwyty do mocowania pasów 
stabilizacyjnych

standard o o o o o standard standard o x x

Stolik (półka pod ręce) z regulowaną 
wysokością

x x x x x x o o x x x

Zasilanie akumulatorowe x x x x x x x o x x x
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Urządzenie do terapii czynnej Fotel rehabilitacyjny

Total Back Ametyst

13.501.001 13.501.005

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/total-back

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/ametyst

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1150 x 780
•     Wysokość [mm]: 1050
•     Regulacja oparcia [°]: -70 / +80
•     Waga [kg]: 40
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 130

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1700 x 1000
•     Wysokość [mm]: 1610
•     Wysokość oparcia [mm]: 760
•     Regulacja oparcia [°]: -30 / +90
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 130

Wyposażenie
•     Obciążniki 1,25 kg - 2 szt.
•     Obciążniki 1 kg - 2 szt.
•     Obciążniki 0,5 kg - 2 szt.

Urządzenie Total Back pozwala na prowadzenie czynnej terapii w zakresie wzmacniania, 
poprawy zakresu ruchu i koordynacji mięśni. Jest to kompletne urządzenie do ćwiczeń 
mięśni posturalnych. Zapewnia ono optymalne warunki stabilizacji miednicy w trakcie 
ćwiczeń, akcentując stabilizującą pracę mięśni tułowia. Praktyczna konstrukcja pozwala 
na ustawienie urządzenia w zależności od indywidualnych możliwości pacjenta.

Fotel rehabilitacyjny Ametyst pozwala na wykonywanie ćwiczeń czynnych z oporem 
zginaczy i prostowników stawu kolanowego. Dwie głowice o regulowanym zakresie ruchu 
umożliwiają jednoczesne usprawnianie obydwu kończyn. Znajduje zastosowanie zarówno 
w oddziałach lecznictwa zamkniętego, zakładach lecznictwa ambulatoryjnego, jak i w pry-
watnych gabinetach rehabilitacyjnych.
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Stół do terapii ręki Lustra korekcyjne pojedyncze i trzyczęściowe

Manus Mirr

13.022.120 13.501.006 / 13.501.007

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/manus

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/mirr3

Dostępne tablice
•     TM1 - metalowa płyta z gwintowanymi otworami różnych rozmiarów do wkręcania śrub 
      imbusowych i krzyżakowych (13.022.121)
•     TM2 - drewniane kołki różnych rozmiarów do umieszczania w otworach (13.022.122)
•     TM3 - metalowa płyta z otworami do umieszczania metalowych kulek (13.022.123)
•     TM4 - wałki z rzepem do mobilizacji ręki (13.022.124)
•     TM5 - podkładki i dystanse metalowe różnych rozmiarów do nakładania na pręty 
      metalowe (13.022.125)
•     TM6 - tablica do wykonywania ruchów po wyznaczonej trasie (13.022.126)
•     TM7 - tablica z metalowymi uchwytami do ćwiczeń palców (13.022.127)
•     TM8 - zestaw do funkcjonalnej rehabilitacji ręki (13.022.128)
•     TM9 - kołki drewniane różnych rozmiarów do umieszczania w odpowiednich otworach 
      oraz linki do przeplatania (13.022.129)
•     TM10 - śruby różnych rozmiarów do wkręcania we właściwych otworach (13.022.130)
•     TM11 - sprężyny stożkowe o różnym oporze do wkręcania i wykręcania (13.022.131)
•     TM12 - pręty metalowe z drewnianymi elementami do przesuwania (13.022.132)
•     TM13 - tablica zawiera cholewki obuwnicze, zamki i klamry (13.022.133)
•     TM14 - tablica umożliwia wykonywanie ćwiczeń pronacji i supinacji w zakresie oporu od 
      0,5 kg do 7 kg (13.022.135)

Dane techniczne
•     Powierzchnia lustra (wys. x szer.) [mm]: 
      1600 x 630
•     Wymiary skrzydła (wys. x szer.) [mm]: 
      1600 x 300
•     Wymiary lustra (wys. x szer.) [mm]: 
      1950 x 1355
•     Wymiary siatki posturograficznej 
      (wys. x szer.) [mm]: 100 x 100

Dane techniczne
•     Powierzchnia lustra (wys. x szer.) [mm]: 
      1600 x 630
•     Wymiary lustra (wys. x szer.) [mm]: 
      1950 x 675
•     Wymiary siatki posturograficznej 
      (wys. x szer.) [mm]: 100 x 100

Urządzenie przeznaczone jest dla osób ze schorzeniami ręki. Stosuje się go w przypadkach 
niedowładów i deformacji ręki, w wyniku przebytych chorób: gośćcowych, reumatycznych, 
neurologicznych, po urazach ortopedycznych. Zestaw umożliwia wykonywanie ćwiczeń 
czynnych chorej ręki, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, doskonali precyzję chwy-
tu. Zestaw Manus zawiera moduł główny na podstawie jezdnej z 3 rozkładanymi blatami 
oraz 4 dowolnie wybrane tablice terapeutyczne. Opcjonalnie istnieje możliwość dowolnej 
konfiguracji stołu z wybranymi tablicami: TM1 - TM14.

Lustro korekcyjne składające się z trzech 
części. Część środkowa posiada siatkę 
posturograficzną przeznaczoną do wery-
fikacji prawidłowej postawy ciała pacjenta. 
Uchylne skrzydła boczne powiększają pole 
widzenia oraz pozwalają na korzystanie 
z lustra dwóm lub nawet trzem pacjentom. 
Lustro wyposażone jest w system jezdny 
z  hamulcem zapewniający pełną mobil-
ność konstrukcji. Znajduje zastosowanie 
na oddziałach szpitalnych, przychodni-
ach, sanatoriach jak również w prywat-
nych gabinetach rehabilitacyjnych i kos-
metycznych.

Jednoczęściowe lustro z siatką posturo-
graficzną przeznaczone jest do weryfikacji 
prawidłowej postawy ciała pacjenta. Lustro 
wyposażone jest w system jezdny z  ha-
mulcem zapewniający pełną mobilność 
konstrukcji. Znajduje zastosowanie na 
oddziałach szpitalnych, przychodniach, 
sanatoriach jak również w prywatnych 
gabinetach rehabilitacyjnych i kosme-
tycznych.
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Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki

Manualex Rotory

13.501.001

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/manualex1

Właściwości
•     Duża funkcjonalność i nowoczesny 
      kształt urządzeń
•     Innowacyjne rozwiązanie w postaci 
      kolumny oporowej umieszczonej 
      w centralnej części stołu
•     Niezależne stosy ciężarków
•     Możliwość ćwiczenia 4 pacjentów 
      jednocześnie
•     Szybkie i precyzyjne dostosowanie 
      oporu do aktualnych możliwości 
      pacjenta
•     Bardzo szeroki zakres regulacji oporu 
      250g - 2750g każdego ze stosów

Dostępne wersje
•     M12 Dwunastourządzeniowa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
•     M6A Sześciourządzeniowa: 1, 2, 3, 5, 6, 11
•     M6B Sześciourządzeniowa: 4, 7, 8, 9, 10, 12

Patent P371 137 - opracowanie, 
własność dr Janusz Orzech

Wyposażenie dodatkowe

Sandały do rotora Rękawice

Urządzenie do neurologicznej, ortopedycznej i geriatrycznej rehabilitacji ręki. Poprawia 
sprawność i zakres ruchomości stawów oraz siły i wytrzymałości mięśni. Ćwiczenia wpły-
wają również pozytywnie na poprawę propriocepcji w obrębie dłoni, przyspieszają przywra-
canie zaburzonych funkcji układu nerwowo-mięśniowego i zapewniają poprawę we współd-
ziałaniu poszczególnych grup mięśniowych.
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MODEL WYMIARY 
[mm]

STANOWISKA

M12 1200 x 1200 4

M6A 1000 x 880 2

M6B 1000 x 880 2

MODEL WYMIARY

Rotor KRDG (zespolony kończyn górnych i dolnych) dł. 51/76, szer. 48 [cm]

Rotor KRB (do ćwiczeń stawu barkowego) szer. 38, dł. 80 [cm]

Rotor KRDW (wolnostojący kończyn dolnych) dł. 55, szer. 41, wys. 51 [cm]

Rotor KRD (kończyn dolnych) szer. 41, wys. 42 [cm]

Rotor KRG (kończyn górnych) dł. 40, szer. 38, wys.15 [cm]
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Tablice do ćwiczeń manualnych z oporem i bez Urządzenie do ćwiczeń samowspomaganych

KTM / KTM BO PSS - 4

13.171.013 / 13.171.012

Dane techniczne
•     Wymiary blatu [mm]: 720 x 520
•     Wysokość regulowana [mm]: 540 - 860
•     Waga [kg]: 12 (KTM-BO: 10)

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 755 x 445 x 129
•     Dopuszczalne obciążenie [kg]: 14

Tablice do ćwiczeń manualnych ręki - tablice przeznaczone są zarówno dla dorosłych jak 
i dla dzieci do ćwiczeń czynnych z/bez oporu. Zwiększają przede wszystkim ruchomość 
stawów oraz siłę mięśni dłoni i palców. Wyposażone są w zestaw przyrządów do ćwiczeń 
umocowanych na blacie o wymiarach 72 x 52 cm z możliwością regulacji wysokości. Roz-
różniamy tablicę do ćwiczeń czynnych wspomaganych z oporem KTM i bez oporu KTM-
BO. Tablica z oporem wyposażona jest dodatkowo w obciążniki miękkie ze skóry 5x 250 g. 
Wszystkie obciążniki są mocowane do linek za pomocą esików.

Rotor do ćwiczeń stawu skokowego wykorzystywany jest w rehabilitacji i zaprojektowa-
ny by zapewnić kontrolowany ruch stawu skokowego poprzez ruch zginania, przywodze-
nia, odwodzenia oraz ruch obrotowy. Rotor wykorzystywany jest przy leczeniu schorzeń 
o podłożu neurologicznym, reumatologicznym oraz ortopedycznym. Rotor wykonany jest 
ze stali malowanej proszkowo, składa się z mechanizmu rotacyjnego, sandału oraz od-
ważników. Możliwość blokady obrotu w osi podłużnej i poprzecznej pod kątem 0 stopni, 
-25 stopni, 25 stopni. Wyposażenie standardowe: 6 obciążników x 0,5 kg.
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Terapia w podwieszeniu

Levitas

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/levitas

Levitas jest nowoczesnym urządzeniem do terapii w podwieszeniu, które wykorzystuje 
bardzo wytrzymałą i stabilną ramę metalową. Dzięki zastosowaniu specjalnego, przesuw-
nego systemu prowadnic z wysokiej jakości rolkami i ślizgami oraz wychylanego ramienia, 
oferuje on większy zakres ćwiczeń niż tradycyjne kabiny typu UGUL. Dużą zaletą urządzeń 
z serii Levitas jest łatwy dostęp do pacjenta. Wszystkie wersje zajmują bardzo mało miejsca 
na podłodze, a wersję wolnostojącą można przenosić w dowolne miejsce pomieszczenia.

Właściwości
•     Całkowita eliminacja kompresji w stawach
•     Pełna stabilizacja pacjenta w czasie ćwiczeń
•     Precyzyjne podwieszenie pacjenta
•     Bardzo wysoka stabilność konstrukcji
•     Możliwość bardzo szybkiej zmiany ułożeń
•     Dokładna i szybka regulacja osi ruchu
•     Łatwa regulacja systemu podciągania pacjenta
•     Lokalizowanie zaburzeń balansu mięśniowego
•     Możliwość wykonania zabiegów trakcji

Podwieszki do Levitas znajdują się na stronie 90.

Aby zakupić więcej osprzętu, który można zastosować w ćwiczeniach 
na Levitas prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

WERSJA Numer
katalogowy Typ Opis

Levitas BASIC 1 13.501.020 Wolnostojący 3 wózki wzdłużne na tulejach ślizgowych

Levitas PRO 1 13.501.017 Wolnostojący
2 wózki wzdłużne i 2 poprzeczne na 

łożyskach

Levitas BASIC 2 13.501.021 Sufitowy 3 wózki wzdłużne na tulejach ślizgowych

Levitas PRO 2 13.501.018 Sufitowy
2 wózki wzdłużne i 2 poprzeczne na 

łożyskach

Levitas BASIC 3 13.501.022
Mocowany do 

ściany
3 wózki wzdłużne na tulejach ślizgowych

Levitas PRO 3 13.501.019
Mocowany do 

ściany
2 wózki wzdłużne i 2 poprzeczne na 

łożyskach

Levitas MINI 13.501.023 Przyścienny
Drążek do ćwiczeń oporowych - 

mechanoterapii

Przystawka MINI 13.501.026
Opcja w wersji PRO 

1 i PRO 2
Dodatkowe ramię z drążkiem 

o regulowanej wysokości

Przystawka 
MICRO

13.501.027
Opcja w wersji PRO 1 
i 3 oraz BASIC 1 i 3

Dodatkowa przystawka – ruchomy drążek 
montowany do pionowej prowadnicy

TYP KONSTRUKCJI Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm]

Wolnostojąca (1) 3224 1200 2106

Sufitowa (2) 3101 1000 1745*

Mocowana do ściany i podłogi (3) 2938 1200 2106
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Wersja Basic

Wersja Pro

Posiada system 3 wózków wzdłużnych, do których mocowane mogą 
być akcesoria (2 punkty podwieszenia w każdym wózku). Poruszają 
się one na tulejach ślizgowych, zapewniając możliwość wykonania 
podstawowej terapii ruchowej lub ćwiczeń wzmacniających. Dodat-
kowo rama u dołu posiada wiele małych, pojedynczych punktów do 
zamocowania linek i karabinków po obu stronach podstawy.

Posiada system 2 wózków wzdłużnych i 2 poprzecznych oraz opcję 
wychylenia ramienia. U góry wyposażony jest w 12 punktów podwi-
eszenia, 6 po bokach (z możliwością zmiany wysokości) oraz dodat-
kowo u dołu w wiele małych, pojedynczych punktów do zamocowa-
nia linek i karabinków po obu stronach podstawy. Wózki poruszają 
się na wysokiej jakości łożyskach, co zapewnia bardzo płynny ruch 
i umożliwia wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem całej długości 
prowadnic i wzbogacanie tym samym terapii na urządzeniu. Dzięki 
wykorzystaniu mnogości punktów do podwieszania akcesoriów oraz 
wychylanego ramienia, zakres terapii jest szerszy niż na innych po-
dobnych konstrukcjach dostępnych na rynku.

Wersja wolnostojąca Wersja mocowana do ściany Wersja sufitowa

Levitas - zastosowanie 
terapii w podwieszeniu
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Materiały dydaktyczne
Do każdego urządzenia dołączamy skrypt z ćwiczeniami i merytorycznym opisem kon-
cepcji terpii w podwieszeniu oraz metodologią wykonywania zabiegów. W komplecie zna-
jdą Państwo także duży plakat, który prezentuje unikalne pozycje możliwe do uzyskania 
na urządzeniu Levitas oraz szereg innych ćwiczeń usprawniających. Polecamy także dwa 
obszerne materiały filmowe, które przybliżą samo urządzenie oraz praktykę pracy na nim.

Przystawka Micro Przystawka Mini
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Standardowe wyposażenie - wersja Basic
•     Osprzęt podstawowy (13.022.161):
•     Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m (RO-07) - 4
•     Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m (RO-08) - 1
•     Podwieszka z otworem na głowę 0,62 x 0,15 m (RO-10) - 1
•     Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 m (RO-09) - 1
•     Podwieszka dwustawowa 0,83 m (RO-12) - 2
•     Podwieszka pod rękę (SO-06) - 2
•     Podwieszka pod kostkę (SO-04) - 2
•     Obciążnik 0,5 kg (RO-15) - 1
•     Obciążnik 1 kg (RO-16) - 1
•     Obciążnik 1,5 kg (RO-17) - 1
•     Obciążnik 2 kg (RO-18) - 1
•     Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2 m (LO-13) - 6
•     Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5 m (LO-14) - 1
•     Linka elastyczna z mocowaniem dł 60 cm - czerwona - 1
•     Linka elastyczna z mocowaniem dł 30 cm - czerwona - 1
•     Linka elastyczna z mocowaniem dł 60 cm - czarna - 1
•     Linka elastyczna z mocowaniem dł 30 cm - czarna - 1
•     Wieszak na akcesoria
•     Skrypt ćwiczeniowy

Standardowe wyposażenie - wersja Pro
•     Osprzęt podstawowy (13.022.160):
•     Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m (RO-07) - 6
•     Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m (RO-08) - 1
•     Podwieszka z otworem na głowę 0,62 x 0,15 m (RO-10) - 1
•     Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 m (RO-09) - 1
•     Pas miedniczny (podwieszka na miednicę z 4 punktami podwieszenia) (SO-11) - 1
•     Podwieszka samozaciskająca (SO-07) - 2
•     Podwieszka dwustawowa 0,83 m (RO-12) - 4
•     Podwieszka pod rękę (SO-06) - 4
•     Podwieszka pod kostkę (SO-04) - 2
•     Kamaszek (SO-10) - 1
•     Wałek 15 x 50 cm - 1
•     Uchwyt pojedynczy do Levitas (OM-7) - 1
•     Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami (LO-01) - 2
•     Obciążnik 0,5 kg (RO-15) - 1
•     Obciążnik 1 kg (RO-16) - 1
•     Obciążnik 1,5 kg (RO-17) - 1
•     Obciążnik 2 kg (RO-18) - 1
•     Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2 m (LO-13) - 14
•     Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5 m (LO-14) - 1
•     Linka elastyczna z mocowaniem dł 60 cm - czerwona - 2
•     Linka elastyczna z mocowaniem dł 30 cm - czerwona - 2
•     Linka elastyczna z mocowaniem dł 60 cm - czarna - 2
•     Linka elastyczna z mocowaniem dł 30 cm - czarna - 2
•     Wieszak na akcesoria
•     Skrypt ćwiczeniowy

Zobacz prezentację 
urządzenia Levitas
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Kolumna do ćwiczeń oporowych - mechanoterpii

13.501.023

Levitas Mini

Levitas Mini to kolumna mocowana do ściany, wyposażona w ruchomy drążek, który 
umożliwia szereg ćwiczeń z wykorzystaniem gum, tubingów i standardowych podwieszek. 
Urządzenie pozwala kształtować i rozwijać układ mięśniowy (indywidualne mięśnie lub ich 
grupy) nawet po ciężkim urazie. Zastosowanie Levitas Mini stanowi dobrą i tanią alternat-
ywę dla wyposażenia sali ćwiczeń w wiele niezbędnych sprzętów. Stosowany może być 
w rehabilitacji, rekreacji ruchowej, korekcji wad postawy a nawet w sportach wyczynowych.

Właściwości
•     Ramię z uchwytem (uchem) głównym oraz poprzeczką wyposażoną w przesuwne 
      elementy mocujące podwieszki
•     Na całej wysokości ramienia znajdują się dwa uchwyty do podwieszek, które mogą być 
      zablokowane przy pomocy szybkiej w użyciu dźwigni co 10 cm
•     Wysokość ramienia regulowana za pomocą uchwytu (steruje on sprężyną gazową) 
      w zakresie 2120 - 2430 mm
•     Uchwyt do zmiany wysokości wyposażony jest w magnetyczną końcówkę mocującą 
      go do ramy gdy jest nieużywany
•     Na dole urządzenia na całej szerokości nogi dostępne są dodatkowe otwory do 
      montażu osprzętu

Standardowe wyposażenie - wersja Pro
•     Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m (RO-07) - 4
•     Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m (RO-08) - 1
•     Podwieszka z otworem na głowę 0,62 x 0,15 m (RO-10) - 1
•     Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 m (RO-09) - 1
•     Podwieszka samozaciskająca (SO-07) - 2
•     Kamaszek (SO-10) - 1
•     Uchwyt pojedynczy do Levitas (OM-7) - 2
•     Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami (LO-01) - 2
•     Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2 m (LO-13) - 4
•     Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5 m (LO-14) - 1
•     Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) - żółta 1 m - 2
•     Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) - czerwona 1 m - 2
•     Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) - zielona 1 m - 2
•     Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) - czarna 1 m - 2
•     Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) - srebrna 1 m - 2
•     Bloczki z karabinkiem - 4
•     Wieszak na akcesoria

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 1176 x 1200 x 2522
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 130

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/levitas-mini
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Stanowisko do ćwiczeń w podwieszeniu Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne

13.171.001 13.171.002

UGUL PUR

Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego służy leczeniu schorzeń narządu ruchu za 
pomocą ćwiczeń ruchowych, wzmacniających, metod usprawniania leczniczego wykony-
wanych przy pomocy podwieszek. Rehabilitację przeprowadzać można w kinezyterapii in-
dywidualnej i terpii kilku pacjentów jednocześnie. W kabinie stosować można podwieszenie 
całkowite, ćwiczenia w odciążeniu (czynne, bierne, z oporem), pozycje z wykorzystaniem 
systemu bloczkowo-ciężarkowego czy wyciągu Perschla. Rozwinięciem funkcjonalności 
kabiny UGUL jest nasza propozycja urządzenia Levitas.

PUR służy leczeniu schorzeń narządu ruchu za pomocą ćwiczeń ruchowych, wzmac-
niających, metod usprawniania leczniczego wykonywanych przy pomocy podwieszek. 
Urządzenie stosować można bezpośrednio przy łóżku pacjenta w oddziałach szpitalnych. 
Dostępne w PUR kółka z hamulcem pozwalają na łatwe przestawianie urządzenia i sprawną 
rehabilitację wielu pacjentów w krótkich odstępach czasowych. Rozstaw podpór urządze-
nia w zależności od wersji może być regulowany.

Dostępne wersje
•     Kabina pojedyncza
•     Kabina pojedyncza z drabinką
•     Kabina pojedyncza z przewieszką
•     Kabina pojedyncza z przewieszką i drabinką
•     Kabina podwójna
•     Kabina podwójna z drabinką

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 2000 x 2000 x ~2000
•     Waga [kg]: 114

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 2000-2250 x 680 x 2000
•     Waga [kg]: ~36
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Podwieszki do UGL-a i PUR-a znajdują się na stronie 90.
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Osprzęt do ćwiczeń i podwieszeń
Osprzęt produkowany przez firmę Technomex przeznaczony jest do używania z pacjent-
ami w terapii w podwieszeniu, ćwiczeniach wzmacniających i usprawniających. Dostępny 
jest w  zestawach dostosowanych do konkretnych urządzeń, zapewniając optymalne 
warunki terapii. Zestawy można także kompletować w zależności od konkretnych wy-
magań. Wszystkie akcesoria do ćwiczeń w podwieszeniu są wysokiej jakości produkta-
mi oznaczonymi znakiem CE i są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Lec-
zniczych.

Pełną listę osprzętu skonsultować można z Działem Handlowym. Istnieje także możliwość 
wykonania akcesoriów o zmodyfikowanych parametrach, pod zamówienie klienta.

Wybrany osprzęt
•     Osprzęt do urządzenia Levitas - podstawowy
•     Osprzęt do urządzenia Levitas - zaawansowany
•     Osprzęt do urządzenia Levitas Mini
•     Osprzęt do kabiny UGUL
•     Osprzęt do urządzenia PUR

90



kin
ezy

tera
p

ia
 - tera

p
ia

 w
 p

o
d

w
ieszen

iu

Profilaktyka oraz rehabilitacja przed i poupadkowa, trening chodu i równowagi

02.527.001

Balancer System

Balancer System to innowacyjne urządzenie umożliwiające aktywną rehabilitację eliminu-
jące ryzyko upadku. Zastosowanie Balancer System umożliwia zrezygnowanie z poręczy, 
balkoników i lasek jako elementów wspomagających równowagę pacjenta. Balancer Sys-
tem jest stosowany w rehabilitacji pacjentów z zespołem poupadkowym, treningu równow-
agi oraz chodu.

Opis urządzenia
Balancer System składa się z podwieszanej pod sufitem prowadnicy oraz elementu prow-
adzącego, systemu zabezpieczającego pozwalającego zmieniać wysokość podwieszenia 
oraz wygodnej kamizelki zabezpieczającej pacjenta

Zastosowanie
Balancer System jest urządzeniem wykorzystującym system podwieszenia bezpośred-
niego pozwalającego na zabezpieczenie pacjenta przed upadkiem w czasie prowadzenia 
ćwiczeń równowagi, chodu oraz treningu propriocepcji. Urządzenie jest przeznaczone do 
zastosowania w neurologii, ortopedii oraz geriatrii. Balancer System jest szczególnie przy-
datny w rehabilitacji pacjentów z lękiem przed upadkiem. Rehabilitacja z użyciem Balancer 
System polega na stworzeniu naturalnych warunków środowiskowych prowadzących do 
utraty równowagi (przy zastosowaniu zewnętrznych perturbacji aktywnych np. popchnię-
cie pacjenta lub pasywnych, czyli użyciu przeszkód podłogowych) oraz samodzielnego 
odzyskania równowagi przez pacjenta z zabezpieczeniem przed upadkiem. Celem reha-
bilitacji jest wyeliminowanie lęku oraz wygenerowanie przez pacjenta właściwych wzorców 
ruchowych zmniejszających zagrożenie utraty równowagi i upadku.

Korzyści z wykorzystania Balancer System
•     Balancer System zabezpiecza pacjenta przed upadkiem a terapeutę oraz instytucje 
      przed odpowiedzialnością cywilna 
•     Terapia prowadzona z wykorzystaniem Balancer System pozwala terapeucie na 
      wyeliminowanie dodatkowych zabezpieczeń pacjenta typu barierki, balkoniki, kule 
      oraz laski, pozwalające na prowadzenie terapii funkcjonalnej z użyciem obu kończyn 
      górnych
•     Balancer System to urządzenie, które pomaga uwolnić ręce terapeuty od 
      podtrzymywania pacjenta przed upadkiem w czasie ćwiczeń, umożliwiając terapeucie 
      pełne zaangażowanie w stymulacje pacjenta 
•     Balancer System umożliwia dozowanie poziomu zabezpieczenia pacjenta poprzez 
      zmianę długości liny zabezpieczającej
•     Balancer System eliminuje możliwość zagrożenia zdrowia terapeuty przez 
      upadającego pacjenta
•     Balancer System jest urządzeniem, które nie zajmuje miejsca na podłodze.
•     Zastosowanie urządzenia z prowadnica 6 metrów umożliwia równoczesne ćwiczenie 
      dwóch pacjentow w tym samym czasie

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/balancer-system

Dostępne są dwie wersje urządzenia: 

Balancer System „Basic”: prowadnica 300 cm, system podwieszenia 
z regulowaną długością liny oraz kamizelką
 
Balancer System “ Pro”: prowadnica 600 cm, 2 regulowane systemy 
podwieszenia i 2 kamizelki oraz mata do treningu chodu i równowagi
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Neurorehabilitacja
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System do reedukacji chodu

18.988.024

LEXO

LEXO to system do reedukacji chodu oparty o technologię 
end-effector, który umożliwia aktywny trening i zachęca 
pacjenta do samodzielnej aktywności. Innowacyjne opcje 
transferu maksymalizują czas terapii i zwiększają stopień 
wykorzystania. Dzięki wysokiej zdolności adaptacji LEXO 
może być precyzyjnie regulowany i  dostostosowany do 
szerokiego zakresu pacjentów. Kompaktowa konstrukcja 
i stosunkowo niewielkie gabaryty systemu umożliwiają 
wykorzystanie robota nawet w mniejszych gabinetach 
terapeutycznych. 
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Czy wiesz, że LEXO to najmniejszy i najbardziej kompaktowy 
robot do reedukacji chodu na rynku? 
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Cechu kluczowe
•     Więcej czasu na terapię 
•     Łatwy i wygodny transfer pacjentów 
•     Kompaktowy rozmiar 
•     Wykrywanie i wsparcie „aktywnego chodzenia”

Cele terapii 
Poprawa:
     •     Wzorca chodu 
     •     Siły mięśniowej
     •     Kontroli posturalnej
     •     Wytrzymałości
Niwelowanie: 
     •     Problemów sercowo-naczyniowych
     •     Ryzyka upadku
     •     Strachu przed nieznanymi ruchami
     •     Negatywnymi skutkami unieruchomienia
Tryby
     •     Aktywny
     •     Bierny
     •     Wspomagany 
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Przenośny egzoszkielet do rehabilitacji chodu

18.993.002

Ekso NR™

Innowacyjny system reedukacji chodu osób z całkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego do poziomu C7 włącznie 
oraz częściowym urazem rdzenia (na dowolnym poziomie), z SM, osób po udarach. Ekso NR™ amerykańskiej firmy 
Ekso Bionics to przenośny bioniczny szkielet przeznaczony do użytku w celach rehabilitacji praktycznie każde-
go pacjenta z niedowładem kończyn dolnych. Pozwala na wykonywanie ruchów wstawania z/siadania na krześle 
oraz na wykonywanie chodu w sposób naturalny, z prawidłowym przenoszeniem obciążenia między kończynami. 
Urządzenie jest zasilane bateryjnie, ruchy są wykonywane za pomocą silników, co wspomaga utracone funkcje ner-
wowo-mięśniowe, dzięki czemu można np.:

Ekso NR™ zostało zaprojektowane z myślą o ośrodkach, gdzie w ciągu dnia terapeuci mają kontakt z różnymi pac-
jentami. Egzoszkielet jest nakładany na ubranie pacjenta, a samo dopasowanie urządzenia zajmuje mniej niż 5 
minut. Ekso NR™ umożliwia trening chodu za pomocą kilku różnych trybów:

•     Umożliwić ludziom po porażeniu całkowitym, z minimalną sprawnością przedramion, wykonywanie ruchów 
      wstawania i chodzenia
•     Ponownie nauczyć pacjenta prawidłowych wzorców chodu
•     Wspomagać odpowiednie stawianie stóp na ziemi

•     FirstStep™ - terapeuta inicjuje ruch za pomocą przycisku. Użytkownik przechodzi z ruchów wstawania 
      i użytkowania chodzika do chodu o kulach nawet na pierwszej sesji
•     ProStep™ - użytkownik wykonuje krok poprzez przesunięcie bioder w przód przy jednoczesnym ich skręceniu. 
      Ekso NR™ rozpoznaje, że pacjent osiągnął optymalną pozycję i wykonuje krok
•     ProStep Plus™ - kroki są wyzwalane przez przenoszenie obciążenia przez pacjenta i inicjację ruchu kończyny 
      w przód

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/ekso-nr

Klaudia i jej przebieg 
rehabilitacji z Ekso NR™

Wywiady z pacjentami po 
rehabilitacji w egzoszkielecie 
Ekso NR™

Maksymalizacja rezultatów Tryb Smart Assist to innowacyjne i unikatowe w odniesieniu do podobnych urządzeń 
rozwiązanie techniczne, które pozwala pacjentom używać maksymalnej możliwej do uzyskania przez siebie siły 
do chodzenia. W zależności od celu treningu, terapeuta może ustalić konkretną wartość siły, z jaką Ekso NR™ ma 
wspomagać ruch pacjenta lub te pozwolić urządzeniu na automatyczne wykrywanie siły z jaką oddziałuje pac-
jent i dobieranie do tego siły z jaką wspomaga ruch w czasie rzeczywistym. Przykładowo terapeuta może ustawić 
większą siłę wspomagania, aby skoncentrować się na jakości chodu, lub mniejszą siłę wspomagania, aby skupić się 
na rozwijaniu ruchu inicjującego chód. Dostępne tryby pracy modułu Smart Assist to:

•     Bilateral Max Assist™ - urządzenie używa maksymalnego poziomu wspomagania, od pacjenta nie wymaga się 
      żadnego oddziaływania kończynami dolnymi na urządzenie, do inicjacji ruchu jest potrzebna umiejętność 
      utrzymania równowagi i przenoszenia obciążenia między stronami
•     Adaptive Assist™ - pacjent wkłada w ruch tyle siły, ile potrafi, urządzenie automatycznie wykrywa i dodaje 
      brakującą siłę, w efekcie czego chód pacjenta jest płynny. Terapeuta otrzymuje informację zwrotną o sile, 
      z którą urządzenie wspomaga pacjenta, aby był w stanie realizować krok w określonym czasie
•     Fixed Assist™ - każda z nóg Ekso NR™ pracuje z określonym poziomem wspomagania (0-100), dzięki czemu 
      pacjent wykonuje kroki w określonych odcinkach czasu. Wartości poziomu wspomagania są ustalane na 
      podstawie informacji uzyskanych podczas pracy w trybie Adaptive Assist, dzięki czemu terapeuta może śledzić 
      wpływ różnych trybów treningu na progres procesu rehabilitacji
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Przenośny egzoszkielet do rehabilitacji chodu

18.993.015

Od niedawna, wraz z aktualizacją Smart Assist, urządzenie posaida również funkcje:
•     PreGait - innowacyjny tryb przygotowujący pacjentów do treningu chodu poprzez szereg ćwiczeń takich jak 
      trening równowagi z informacją zwrotną, przysiady, unoszenia kolan oraz kroczenie w miejscu
•     FreeGait - chód bez wspomagania, z ramą służącą głównie do stabilizacji pacjenta
•     QuickFit - teraz urządzenie jest w stanie zapamiętać również parametry poprzedniego treningu danego 
      pacjenta, dzięki czemu czas spędzony na dopasowaniu urządzenia między sesjami jest jeszcze krótszy!

•     Zwiększenie grona odbiorców usługi rehabilitacyjnej
•     Optymalizacja czasu pracy terapeutów i wykorzystania zasobów w ośrodku dzięki bardzo krótkiemu czasowi 
      potrzebnemu na dopasowanie urządzenia do pacjenta i małej przestrzeni wymaganej do przechowywania 
      sprzętu
•     Zwiększenie kompetencji personelu dzięki bardzo dobremu, sprawdzonemu systemowi szkolenia terapeutów 
      przez praktyków

•     Wyjątkowa metoda reedukacji właściwego wzorca chodu
•     Zmniejszenie fizycznego obciążenia terapeutów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności 
      i powtarzalności treningu z punktu widzenia prawidłowej biomechaniki ruchu
•     Ułatwia poznanie nowoczesnych technologii i ich oddziaływania na pacjenta dzięki uzyskiwaniu obiektywnych 
      danych na temat postępów rehabilitacji
•     Możliwość dopasowania do potrzeb pacjenta poprzez zmianę długości i wysokości kroku oraz czasu trwania 
      fazy przenoszenia
•     Wymuszenie optymalnego sposobu przenoszenia obciążenia
•     Zwiększony efekt terapeutyczny dzięki wskazówkom dźwiękowym podczas treningu
•     Możliwość dopasowania urządzenia do pacjentów spastycznych poprzez modyfikację czasu trwania ruchu 
      siadania, wstawania i przenoszenia
•     Niwelacja negatywnych efektów przykurczów dzięki opcji dopadowania zakresu kątów w stawie biodrowym 
      i kolanowym
•     Minimalizacja ryzyka obtarć i odcisków dzięki odpowiednio zaprojektowanym elementom mocyjącym kończyny 
      do urządzenia

Ostatnią ważną rzeczą jest możliwość rozbudowy urządzenia o integrację z modułem do FES (funkcjonalnej 
elektrostymulacji), co pozwoli na jeszcze lepsze usprawnienie pacjentów.

Wszystkie te ulepszenia sprawiają, że Ekso NR™ to nadal najbardziej innowacyjny, najłatwiejszy w obsłudze 
i najlepiej dostosowany do rehabilitacji egzoszkielet na świecie!

Zalety stosowania Ekso NR™ - dla ośrodków

Zalety stosowania Ekso NR™ - dla terapeutów

Urządzenie spełnia wszelkie założenia dotyczące innowacyjności!
Skontaktuj się z nami - podpowiemy jak napisać wniosek w nowej transzy dofinansowań UE i kupić urządzenie Ekso NR™
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Ekso FES

Myśląc o wykorzystaniu funkcjonalnej elektrostymulacji w reedukacji chodu, Ekso Bionics połączyło 
siły z najlepszym rozwiązaniem na rynku - RehaStim2 firmy Hasomed tworząc pierwszy na świecie 
egzoszkielet do terapii chodu z modułem FES. Takie rozwiązanie umożliwia pacjentom korzystanie 
z dwóch różnych urządzeń terapeutycznych w tym samym czasie. Stymulacja jest wyzwalana w trak-
cie chodu Ekso. Wykorzystanie FES i egzoszkieletu umożliwia pobudzenie dróg aferentnych i eferent-
nych podczas reedukacji chodu, co zapewnia zwiększenie wydajności naszej terapii.

Specyfikacja techniczna
•     Szerokość impulsu 20-500 mikrosekund
•     Częstotliwość 10-50 Hz
•     Prąd 0-130 mikroamperów
•     Do 8 kanałów stymulacji
•     50 domyślnych szablonów dla ramienia, nogi i tułowia

Czy wiesz, że Ekso NR™ umożliwia wykonywanie przysiadów?
Czy wiesz, że Ekso NR™ możesz rozbudować o FES?

Elektrostymulacja funkcjonalna specjalnie do pracy 
z egzoszkieletem Ekso NR™
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Innowacyjny system do reedukacji chodu

18.992.001; 006; 013; 015

G-EOs

G-EOs - najbardziej zaawansowany na świecie system 3 generacji do rehabilitacji i reedukacji chodu. Przeznaczony 
dla wymagających terapeutów, chcących posługiwać się sprzętem najbardziej skutecznym dla pacjentów. GEO to 
system umożliwiający symulację dowolnego ruchu kończyn dolnych wykonywanego podczas chodzenia oraz moduł 
zautomatyzowanego treningu schodzenia i wchodzenia po schodach. System posiada na chwilę obecną 7 instalacji 
w Polsce, ok. 150 na świecie w krajach takich jak Niemcy, Włochy, USA, Hiszpania, ZEA i inne.

•     Możliwość pracy z pacjentem, który już zaczyna chodzić
•     Wizualne scenariusze wyświetlane podczas chodu
•     Prosta obsługa (podpięcie pacjenta poniżej 10 minut)
•     System G-EO może symulować dowolny ruch kończyn 
      dolnych wykonywany podczas chodzenia
•     Zautomatyzowany trening wchodzenia i schodzenia po 
      schodach
•     Współpraca z modułami FES i EMG
•     Moduł dla pacjentów pediatrycznych (już od 90 cm)
•     Możliwość treningu częściowego (np. niektórych faz chodu)
•     Informacja zwrotna z platform (obciążenie lewej, prawej 
      stopy)
•     Inteligentna kontrola - urządzenie bada postępy pacjenta 
      i dostosowuje ustawienia

Moduły urządzenia
•     Moduł naukowy (R)* - dane mogą zostać wpisane 
      bezpośrednio do oprogramowania lub przechowywane 
      w celu późniejszych analiz
•     Moduł pediatrycznyc (P)*
•     Moduł Bazy Danych HL7 (D)* - synchronizuje dane G-EO 
      z bazą danych klinicznych
•     Moduł Tętna (H) - umożliwia włączenie tętna oraz saturacji 
      krwi do danych oraz ich śledzenie w czasie rzeczywistym
•     Moduł FES (F)* - umożliwia dodatkową stymulację mięśni 
      podczas chodu za pomocą impulsów elektrycznych
•     Moduł podparcia stawu kolanowego (K) - składa się 
      z dwóch ortez dla dodatkowej stabilizacji podczas zgięcia 
      i wyprostu
•     Moduł Wizualny (V) - umożliwia wyświetlanie informacji 
      zwrotnej dla pacjenta wraz z opcją terapii ze 
      Scenariuszem Wizualnym

* może być instalowany w każdym systemie G-EO

Wskazania
•     Udar
•     Uszkodzenia mózgu
•     Pacjenci ortopedyczni
•     Choroba Parkinsona
•     Dziecięce porażenie mózgowe
•     Stwardnienie rozsiane
•     Zespół Guillaina-Barrégo

Dane techniczne
Długość [cm]
Szerokość [cm]
Wysokość standardowa [cm]
Masa [kg]
Zasilanie [V]
Maksymalna szybkość [km/h]
Maks. kadencja kroków [krok/min]
Maksymalna długość kroku [cm]
Maksymalna wysokość kroku [cm]
Maks. kąt stopy [°]

310
204
260
800
110/230
2,3
70
55
20
-10 / + 10

Korzyści ze stosowania sytemu G-EO
•     Terapia oparta na dowodach
•     Minimalne ryzyko urazu pacjenta
•     Łatwa integracja ze strukturami bazy danych
•     Różnorodność trybów treningowych
•     Krótki czas przygotowania do treningu
•     Niskie koszty terapii
•     Łatwość użycia

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/geos-system

Czy wiesz, że G-EOs umożliwia wykonywanie 
przysiadów?
Czy wiesz, że G-EOs posiada uniwersalne ortezy 
dla dzieci i dorosłych?

Skontaktuj się z nami - podpowiemy jak napisać wniosek 
w nowej transzy dofinansowań UE i kupić urządzenie G-EOs. 
Ponadto urządzenie spełnia wszelkie założenia dotyczące 
innowacyjności.
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Rozwój zautomatyzowanej rehabilitacji chodu
•     Urządzenia 1 generacji: wprowadzenie odciążenia, pacjent stawiany był na ruchomych 
      podstawach. Do obsługi często potrzebnych było nawet kilku terapeutów jednocześnie
•     Urządzenia 2 generacji: nogi poruszane są za pomocą zautomatyzowanej ortezy na bieżni
•     Urządzenia 3 generacji: podstawy pod nogi są w pełni programowalne i dają możliwość 
      bardziej kompleksowego treningu

Ruch w urządzeniu inicjowany jest dzięki programowalnym podstawom pod stopy. Jak wykazano 
w badaniach klinicznych reedukacja chodu oparta o technologię „End Effector” jest najbardziej 
skuteczną strategią w przywracaniu zdolności chodzenia.

Główne elementy urządzenia
•     System odciążania pacjenta
•     Interfejs użytkownika
•     System poręczy regulowanych elektronicznie
•     Rampa umożliwiająca podjazd wózkiem
•     Podstawy pod stopy wraz z pasami - nie występuje zahaczenie opadającą stopą o bieżnię 
      czy podłogę
•     Opcjonalne moduły i wsporniki kolan

System dynamicznego odciążenia w urządzeniu G-EO S spełnia bardzo ważną rolę, pozwala na 
wertykalne przemieszczanie się miednicy oraz jej ruch rotacyjny. Dzięki temu mamy możliwość 
bardzo wczesnego usprawniania chodu pacjenta oraz łatwy do niego dostęp w czasie terapii.

Opłacalność i wydajność
•     Terapia tradycyjna: 50-100 kroków na sesję (20 minut). Duże ryzyko upadku, duży nakład 
      pracy terapeuty, znaczne wahania w jakości treningu
•     Terapia na bieżni z odciążeniem: 350 kroków na sesję (20 minut). Brak możliwości treningu 
      wchodzenia / schodzenia po schodach, angażuje nawet kilku terapeutów, niska jakość i ilość 
      zebranych danych, niewystarczające do przeprowadzenia skutecznej rehabilitacji
•     Robot rehabilitacyjny: ponad 800 kroków na sesję (20 minut)

Pełna kontrola nad parametrami terapii (długość kroku, kadencja, dynamiczne odciążenie, ruch 
miednicy), tryb pasywny, aktywny i mieszany, możliwość treningu wchodzenia i schodzenia ze 
schodów, wymaga tylko jednego terapeuty.

6 trajektorii treningu chodu
•     Chód po płaskim do przodu i do tyłu
•     Chód po powierzchniach pochyłych 
      w górę i w dół
•     Chód po schodach w górę i w dół

3 tryby aktywności zależne od stanu 
pacjenta
•     Pasywny - G-EOs symuluje cykl chodu
•     Aktywny - pacjent sam inicjuje chód
•     Aktywnej asysty - G-EOs zwiększa 
      wysiłek pacjenta

System G-EO można dostosować do różnych poziomów funkcjonalności pacjenta 
(od FAC 0 do FAC 5)

PASYWNY AKTYWNY

AKTYWNIE WSPOMAGANY

* Badanie “Electromechanical-assisted training for walking after stroke” - Mehrholz J, Elsner B, Werner C, 
  Kugler J, Pohl M. (Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jul 25; 7 The Cochrane Library 2013, Issue 7)

Pacjenci po udarach, którzy poddani byli rehabilitacji chodu przy pomocy 
zautomatyzowanych robotów, mieli większą szansę na powrót do niezależnego chodu*

Podpięcie pacjenta do G-EOs to rekordowy wynik: 10 minut - użytkownik początkujący, 
5 minut - użytkownik zaawansowany

Czy wiesz, że GEOs umożliwia rehabilitację pacjentów nawet do 200 kg? 

Czy wiesz, że technologia end-effector to według badań naukowych najskuteczniejsza 
forma reedukacji chodu? 

99



n
eu

ro
re

h
a

b
ili

ta
cj

a

Urządzenie do rehabilitacji zaburzeń chodu 
o podłożu neurologicznym i ortopedycznym

18.992.022

G-EOL

G-EOL to łatwe w użyciu urządzenie do funkcjonalnej rehabilitacji zaburzeń chodu o podłożu 
neurologicznym i ortopedycznym. Jego konstrukcja pozwala terapeutom na zwiększoną 
interakcję z pacjentem oraz elastyczność w doborze programu terapeutycznego tak, aby 
stworzyć najbardziej efektywne warunki zabiegowe dla każdego pacjenta. G-EOL stanowi 
idealne rozwiązanie dla placówek, które chcą wdrożyć zrobotyzowaną terapię chodu 
w swojej działalności lub rozszerzyć dostepne możliwości terapeutyczne.

Intuicyjny, a zarazem prosty pomysł stoi za opatentowaną technologią end-effector 
w systemie G-EOL. Pozwala to na szybkie wpięcie pacjenta oraz zwiększa komfort 
i bezpieczeństwo pacjenta w trakcie terapii. Pełna kontrola nad pozycją ciała, dynamiczne 
odciążenie i modyfikacja parametrów chodu w trakcie sesji – takich jak długość kroku, 
prędkość chodu czy kąty stawu skokowego – dodatkowo zwiększają jakość rehabilitacji, 
a terapeutom pozwalają na stworzenie terapii dedykowanej do potrzeb każdego z pacjentów.

Właściwości
•     Intuicyjne i szybkie przygotowanie pacjenta
•     Pełna kontrola nad pozycją ciała
•     Nieskrępowany dostęp do pacjenta podczas terapii
•     Łatwa modyfikacja parametrów chodu

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/geol-system Czy wiesz, że G-EOL to najtańszy robot na rynku?
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Trening chodu przy użyciu uniwersalnej ortezy 
dla dzieci i dorosłych

18.992.022

Robogait

Robogait jest systemem do terapii chodu z asystą robota, stosowanym do przywracania 
i rozwoju umiejętności chodzenia w sytuacji jej utraty spowodowanej urazami mózgu i 
rdzenia kręgowego, udarem, schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Główną 
zasadą leczenia jest poruszanie uszkodzonymi kończynami zgodnie z prawidłowym 
wzorcem chodu oraz wykonywanie kontrolowanego przenoszenia ciężaru. Leczenie 
odbywa się dzięki aktywacji szlaków neronalnych i chodzeniu wykonywanym pod kontrolą 
systemu robota.

System zapewnia synchronizację między bieżnią ruchomą a stopami pacjenta. System 
odciążający ustawia się na pożądanym poziomie, co umożliwia osiągnięcie pełnego 
kontaktu z bieżnią. Po uzyskaniu adaptacji pacjenta do chodzenia włączany jest system 
wizualnej motywacji. Podczas terapii pacjent współpracuje naśladując wzorzec chodu 
awataru w systemie wizualnej motywacji za pomocą aktywnych ruchów kończyn dolnych.

Właściwości
•     System wyposażony w modu mechaniczny umożliwiający symulację rotacji i ruchu 
      miednicy podczas chodu (miednica o szerokości 15-55 cm). Moduł do wykonania ruchu 
      miednicy może być wyłączony w celu zafiksowania miednicy w jednej, stałej pozycji
•     Możliwość dostosowania ortez do budowy anatomicznej pacjenta poprzez regulowaną 
      długość ortezy w zakresie długości kończyn dolnych 20-50 cm
•     System wyposażony w bieżnię o regulowanej prędkości w zakresie 0-3,2 km/h z ortezą 
      do chodu
•     Możliwość dostosowania prędkości bieżni do prędkości ruchu ortez
•     Możliwość wykorzystania bieżni do treningu bez ortez w zakresie 0-5 km/h
•     Opcja dodatkowego modułu miednicy*:
 •     Długość kości udowej: 35-50 cm
 •     Szerokość miednicy: 25-54 cm

* Moduł miednicy nie dotyczy dzieci

Kluczowe cechy Robogait
•     Uniwersalna orteza obejmująca pacjentów dorosłych i pediatrycznych (długość uda 
      20-50 cm, szerokość miednicy 16-60 cm)
•     W pełni anatomiczny wzorzec chodu u pacjentów dorosłych i pediatrycznych przy 
      użyciu jednej ortezy
•     Regulacja siły wspomagania użytej przez ortezy do poruszania kończynami dolnymi 
      pacjenta
•     Regulowany uchwyt na miednicę pozwalający na pracę zarówno  z pełną stabilizacją 
      miednicy jak i z jej pełnym uwolnieniem
•     Krótki czas mocowania pacjenta
•     Dynamiczne odciążenie pacjenta
•     System odciążenia od 0 do 100 kg (stała regulacja bez przerywania treningu)
•     Maksymalna masa pacjenta: 140 kg
•     Maksymalny wzrost pacjenta: 200 cm
•     Biofeedback zapewniający funkcjonalne środowisko, zwiększające motywację 
      wykonywanych ćwiczeń
•     Narzędzia oceny oraz raporty w celu zapewnienia obiektywizacji i ciągłego
      monitorowania wyników pacjenta 
•     Możliwość instalacji wielu robotów z jedną bazą danych
•     Możliwość ustawienia urządzenia do ściany lub dwóch tyłem do siebie
•     Dostęp z każdej strony do kończyn dolnych pacjenta 

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/robogait-bama

Czy wiesz, że RoboGait posiada uniwersalne ortezy dla dzieci i dorosłych? 
Czy wiesz, że RoboGait umożliwia pracę zarówno z pełną stabilizacją miednicy jak i z jej 
pełnym uwolnieniem? 
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System do treningu chodu i równowagi

18.807.001

ZeroG

ZeroG oferuje

System ZeroG to najbardziej zaawansowany zrobotyzowany system odciążania, który 
zapewnia wykonywanie takich czynności jak chodzenie po powierzchni, zmianę pozycji 
z siadu do wstania, wchodzenie po schodach, wstawanie z podłogi czy inne czynności dnia 
codziennego w środowisku „zredukowanej grawitacji” bez ryzyka upadku.

Dynamiczne odciążenie
ZeroG w udowodnioną dokładnością zapewnia stałe odciążenie nawet podczas dużych 
ruchów wertykalnych. W celu zmiany intensywności terapii, poziom odciążenia można 
zmieniać poprzez naciśnięcie przycisku modyfikując wartość kilogramów lub procentową 
wagę ciała.

Zaawansowane śledzenie szyny
Robot ZeroG przewiduje ruchy pacjenta wzdłuż toru przymocowanego do sufitu i reaguje 
na nie tak, aby pacjent nie odczuwał przeciągania do tyłu

Ochrona przed upadkiem
Różne metody, każda służąca konkretnej potrzebie:
•     Limity odległości - ustawiane przez zaprogramowaną odległość, aby kontrolować ruch 
      wertykalny i zakres ruchu
•     Prędkość - aby kontrolować niebezpieczne przyspieszenie w dół
•     Złagodzenie upadków - umożliwia powolne i bezpieczne zejście na powierzchnię

Raportowanie z sesji
Informacje o treningu z każdej sesji terapeutycznej są przechowywane w bezpiecznej 
bazie danych zgodnej z HIPAA. Drukowanie raportów treningowych lub eksport danych 
możliwy jest za pomocą jednego kliknięcia

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/zerog

Prezentacja produktu
ZeroG
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System elektrostymulacji funkcjonalnej FES

18.987.001 / 18.987.002

Neugait

NeuGait to urządzenie wykorzystujące FES (funkcjonalna stymulacja elektryczna), które stymuluje nerwy 
odpowiedzialne za ruchy poszczególnych mięśni, aby pomóc pacjentowi w wykonywaniu wybranych ruchów (zgięcie 
kolana, uniesienie stopy, podniesienie ręki, przemieszczanie stopy w poszczególnych cyklach chodu).

NeuGait ma na celu zapewnienie rehabilitacji pacjentom mającym deficyty wynikające z uszkodzeń ośrodkowego 
układu nerwowego, głównie pacjentom z problemem opadającej stopy, ale również z niedowładami kończyn górnych 
wynikających z uszkodzenia górnego neuronu ruchowego lub chorób (takich jak udar, stwardnienie rozsiane, 
niecałkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego, mózgowe porażenie dziecięce lub urazy czaszkowo-mózgowe).

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/neucognic-neugait
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System dynamicznego odciążania

13.945.015

Biodex NxStep™

System odciążania umożliwia terapię w częściowym odciążeniu z łatwym dostępem 
do pacjenta. Umożliwia funkcjonalne pionowe przemieszczenia i rotację miednicy lub 
stabilizacji podczas terapii w częściowym odciążeniu.

Odciążenie masy ciała pozwala na możliwość wczesnej rehabilitacji, zapewniając 
jednocześnie bezpieczeństwo dla pacjenta i terapeuty. Terpeuci mogą skupić się na 
leczeniu swoich pacjentów, manualnie torując pracę kończyn dolnych.

Dynamiczne, jednopunktowe zawieszenie NxStep™ umożliwia rotację i przemieszczenie 
w  pionie miednicy. Ta możliwość wykorzystania prawidłowej biomechaniki pozwala na 
trening funkcjonalnych wzorców chodu. Może być używany w połączeniu z Biodex Gait 
Trainer, dając możliwość kompleksowego treningu chodu z biofeedbackiem dźwiękowym 
oraz wizualnym.

Właściwości
•     Pełny dostęp do pacjenta - otwarta konstrukcja ramy ułatwia terapeucie dostęp do 
      pacjenta i zapewnia pacjentom pełną widoczność
•     Sterowanie jedną ręką - jeden przycisk do podniesienia i obniżania pacjenta, drugi 
      przycisk do ustawienia stopnia odciążenia
•     Zapobieganie ruchom uprzęży - funkcja automatycznego odciążenia kompensuje 
      potencjalny ruch uprzęży z powodu poślizgu lub zmiany postawy
•     Wygodne sterowanie - nowo zaprojektowany ręczny pilot może być za pomocą 
      magnesów umieszczony w dowolnym miejscu na ramie
•     Bezpieczeństwo - dynamiczny, jednopunktowy system odciążenia jest bezpieczny dla 
      pacjentów, zmniejsza ryzyko urazu oraz nie wymaga wsparcia terapeuty
•     Stabilizacja miednicy - możliwe jako jedno- lub dwupunktowa stabilizacja za pomocą 
      pasów
•     Wysoki i niski - od pediatrii do 2 m na standardowej bieżni w pomieszczeniu o suficie 
      na wysokości 2,4 m lub 2,2 m ponad ziemią
•     Wygoda - siedzisko terapeuty może być łatwo przesuwane wzdłuż podstawy ramy lub 
      z boku na bok. Dodatkowe siedzisko jest dostępne oddzielnie
•     Poręcze według potrzeb - łatwo zdejmowalne do ćwiczeń równowagi
•     Mobilność - może by złożony do szerokości ok. 81 cm, aby zmieścić się 
      w standardowych drzwiach

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 1220 x 1210 x 2390
•     Szerokość wewnątrz [mm]: 970
•     Maksymalna waga pacjenta [kg]: 181
•     Maksymalne odciążenie pacjenta [kg]: 73
•     Regulacja pionowa [cm]: 127

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/biodex-nx-step

Przykład zastosowania dynamicznego 
systemu odciążenia NxStep™ z bieżnią 
do reedukacji chodu Biodex
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System dynamicznego odciążenia

13.166.003

Ostium 

Urządzenie przeznaczone do odciążania pacjenta podczas ćwiczeń związanych 
z reedukacją chodu. Pozwala na odciążanie pacjenta w trybie statycznym lub dynamicznym. 
Znakomicie sprawdza się w pracy z pacjentami neurologicznymi, ortopedycznymi - zarówno 
dorosłymi, jak i z dziećmi. Przeprowadzone badania nad reedukacją chodu u  pacjentów 
neurologicznych potwierdzają wyższość treningu w odciążeniu nad tradycyjnym 
treningiem z obciążeniem (ciężar ciała pacjenta). Konstrukcja nośna systemu Ostium 
wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Zastosowane rozwiązania 
mają za zadanie zapewnić bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie urządzenia. Składa się 
ono z dwóch niezależnych modułów regulujących podciąganie pacjenta na odpowiednio 
bezpieczną wysokość oraz moduł naciągania gum odpowiedzialnych za odciążenie 
ćwiczącego. Urządzenie wyposażone jest w system jezdny z hamulcami umożliwiający 
łatwy i bezpieczny sposób ćwiczenia oraz transportowania konstrukcji.

Ocena stopnia odciążenia
Kontakt pięta/podłoże w czasie chodzenia traci się w przypadku odciążenia większego niż 
40% masy ciała. Należy wybrać poziom odciążenia, przy którym pacjent osiąga kontakt 
pięta/podłoże obustronnie przy 10 kolejnych krokach. Przy ocenie odciążenia należy brać 
pod uwagę stopień patologii występujący u pacjenta oraz jego komfort. Pacjent z dużym 
stopniem patologii może wymagać wyższego stopnia odciążenia. W celu oceny stopnia 
odciążenia pacjenta należy posługiwać się wagą. Pokazuje ona odciążenie pacjenta 
w kilogramach, np. odczyt 30 kg oznacza, że pacjent został odciążony o 30 kilogramów. 
W przypadku pacjenta o wadze 150 kg oznacza to 20% jego masy ciała. Pacjenta ociążamy 
za pomocą specjalnej korby po prawej stronie urządzenia. Poruszając nią, zmienia się skala 
wewnątrz urządzenia wedle rysunków na urządzeniu. Za pomocą rączki znajdującej się po 
lewej stronie obniżamy główny element mocujący uprząż. Kręcimy nią aż uprząż pacjenta 
znajdzie się w odpowiedniej pozycji - wskaźnik mniej więcej w środku skali.

Właściwości
•     Możliwość wykonania treningu chodu bokiem
•     Łatwa zmiana kierunku chodu
•     Zapewnia bezpieczeństwo w trakcie terapii i testów na innych urządzeniach
•     Dobór wielkości odciążenia (do 40% wagi pacjenta)
•     Obsługa niewymagająca zasilania elektrycznego (łatwość przemieszczania się)
•     Możliwość prowadzenia terapii na otwartej przestrzeni oraz w warunkach 
      ograniczonego dostępu (korytarz itp.)
•     Możliwość treningu chodu na bieżni - swobodny dostęp do obsługi panelu sterującego
•     Dostęp do pacjenta - możliwość korekcji wzorców chodu
•     System umożliwiający łatwe podniesienie oraz terapię pacjentów na wózkach 
      inwalidzkich 
•     W standardzie uniwersalna kamizelka dopasowana do pacjentów o różnej budowie

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 1220 x 1210 x 2390
•     Szerokość wewnątrz [mm]: 970
•     Maksymalna waga pacjenta [kg]: 181
•     Maksymalne odciążenie pacjenta [kg]: 73
•     Regulacja pionowa [cm]: 127

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/ostium
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Zmotoryzowany pionizator oraz chodzik w jednym urządzeniu

18.945.050

Biodex Mobility Assist™

Bezpieczna obsługa pacjenta
Biodex Mobility Assist™ jest zmotoryzowanym chodzikiem, który umożliwia pacjentowi 
pionizację z pozycji siedzącej do stojącej z  zabezpieczeniem w postaci uprzęży 
bezpieczeństwa. W trakcie poprawnego stania wykorzystując zasady biomechaniki środek 
ciężkości pacjenta pozostaje wewnątrz wspomaganego przez urządzenie obszaru.

Zastosowanie
Odpowiedni dla każdego osłabionego lub z osłabioną siłą mięśniową pacjenta, Mobility 
Assist wspiera pacjentów od pozycji siedzącej do stojącej, a następnie pozwala im 
poruszać się, jak przy użyciu wytrzymałego urządzenia do chodzenia. Bezpieczeństwo 
uprzęży chroni pacjenta i terapeutę przed ryzykiem obrażeń, jednocześnie wzmacniając 
umiejętności poruszania się.

Wspomaga niezależne ruchy pacjentów, którzy mają 
trudności ze wstawaniem z pozycji siedzącej do stojącej.

Cechy
•     Uniwersalne szelki - Bezpiecznie wspiera pacjentów podczas podnoszenia i ruszania
•     Bezpieczne wsparcie pacjenta - Zachęca do samodzielnego poruszania się nawet u pacjentów z zanikami mięśni
•     Nie wymaga podnoszenia pacjenta - Łagodzi przeciążenie personelu i zmniejsza ryzyko upadków
•     Rama - Pasuje do standardowych wózków inwalidzkich i może przejść przez drzwi 90 cm
•     Sterowanie zmotoryzowane - zarówno terapeuta, jak i pacjent mogą obsługiwać kontroler ręczny w celu wspomagania stania
•     Akumulator - Łatwo się ładuje, aby zapewnić wiele godzin pracy

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/mobility-assist
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MediTouch oferuje kompleksowy system rehabilitacji składający się z urządzeń HandTutor™, ArmTutor™, LegTutor™ i 3D-Tutor™. System 
znajduje szerokie zastosowanie w oddziałach rehabilitacji narządu ruchu, klinikach ortopedii i rehabilitacji, ośrodkach rehabilitacji 
ambulatoryjnej oraz w terapii domowej i nowej dziedzinie jaką staje się telerehabilitacja. Polecamy także wersje urządzeń HOME - do 
użytkowania w domu przez pacjentów, pod nadzorem rehabilitanta przy użyciu łączności internetowej.

Urządzenia  pozwalają   przeprowadzać   terapię   w   dostosowanym   do  pacjenta   stopniu   trudności z wizualnym feedbackiem 
w czasie rzeczywistym. Terapia na serii Tutor zaprojektowana jest w oparciu  o gry, które zachęcają pacjenta do poprawiania swoich 
wyników oraz osiągania założonych celów. Oprogramowanie daje terapeucie obiektywną i  ilościową informację na temat postępów 
leczenia. Informacja ta pozwala w pełni dostosować sesję ćwiczeniową do aktualnych zdolności ruchowych pacjenta i wyboru zarówno 
ruchu izolowanego jak i ruchów łączonych. Wykorzystując koncepcję sprzężenia zwrotnego system zapewnia pacjentowi dostosowanie 
intensywności aktywnych ćwiczeń do jego możliwości co prowadzi do szybkiego powrotu utraconych funkcji i poprawy jakości życia.

Kompleksowy system rehabilitacji kończyn z biofeedbackiem

18.962.001 - 011

Linia Meditouch Tutor™

Hand Tutor™

Arm Tutor™

HandTutor™ jest programem rehabilitacyjnym ręki składającym się z aktywnych 
ćwiczeń.  System  oparty jest o bezpieczną i wygodną rękawicę zawierającą czujniki 
położenia, szybkości oraz oprogramowanie. Program wykorzystuje znaną koncepcję 
sprzężenia zwrotnego umożliwiając terapeutom dostęp do przyjaznego dla 
użytkownika i niedrogiego pakietu rehabilitacyjnego. HandTutorTM posiada certyfkat 
medyczny CE i FDA. Został on opracowany jako system oparty na koncepcji 
rehabilitacji  obejmującej aktywne powtarzanie ćwiczenia ze sprzężeniem zwrotnym.

Wskazania do rehabilitacji
•     Urazy i schorzenia ortopedyczne
•     Urazy rdzenia kręgowego
•     Uszkodzenie nerwów obwodowych
•     Wzmacnianie siły mięśniowej
•     Stwardnienie rozsiane
•     Choroba Parkinsona
•     Mózgowe porażenie dziecięce
•     Stany po operacjach 
      (ACL, endoprotezy, zespolenia itp.)
•     Rehabilitacja po udarze
•     Drżenie rąk
•     Spastyczność, ataksja i atetoza
•     Uszkodzenia tkanek miękkich
•     Ograniczony czynny zakres ruchomości
•     Działanie przeciwbólowe

ArmTutor™  został  opracowany  aby  umożliwić  efektywną  rehabilitację  funkcjonalną  
kończyny górnej.   System   ten   składa    się   z   ergonomicznej    „opaski”    na   
rękę,   łatwych    i   wygodnych w  użytkowaniu klamr z wbudowanymi czujnikami 
pozycji i  prędkości (precyzyjnie odtwarzają ruch całej ręki) oraz dedykowanego 
oprogramowania komputerowego. ArmTutor™ pozwala na szereg ustawień funkcji 
biomechanicznych - prędkości, pasywnego i aktywnego zasięgu ruchu oraz jego 
analizy. Wykonywanemu ruchowi towarzyszy obiektywny zbiór danych z  terapii. 
ArmTutorTM posiada wbudowany ogranicznik ruchu, co umożliwia dokładne 
wyznaczenie dynamicznych i  pasywnych zakresów ruchu wyprostu i zgięcia dla 
stawów.

Zobacz te produkty na naszej stronie:
technomex.pl/hand-tutor
technomex.pl/arm-tutor
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Wideo wprowadzające do 
urządzenia Hand Tutor™
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Kompleksowy system rehabilitacji 
kończyn z biofeedbackiem

Kompleksowy system rehabilitacji 
kończyn dolnych z biofeedbackiem

18.962.012 18.962.008

3DTutor™ LegTutor™

3D Tutor™ został zaprojektowany do 
funkcjonalnej rehabilitacji kończyny dolnej 
i górnej oraz głowy i tułowia. System składa 
się z zakładanego, bezprzewodowego 
czujnika ruchu oraz dedykowanego 
oprogramowania. Dane biomechaniczne 
przekazywane do komputera umożliwiają 
obiektywną analizę terapii i jej łatwe 
planowanie. 3DTutor™ pozwala na terapię 
i analizę ruchów głowy, tułowia, barków, 
ramion, łokci, dłoni oraz biodra, kolana czy 
kostki. Dzięki swej uniwersalności pozwala 
na kompleksową terapię z  precyzyjnymi 
danymi, z których korzystać może 
prowadzący rehabilitację terapeuta. 
Niewielkie wymiary i duże możliwości robią 
z niego bardzo uniwersalne i ekonomiczne 
urządzenie rehabilitacyjne.

Specjalistycznie dobrane gry pozwalają 
dopasować program terapii do 
indywidualnych możliwości i potrzeb 
pacjenta, poziom gry może być dostosowany 
przez rehabilitanta, ale również przez sam 
komputer, gdy wyniki pacjenta świadczą 
o zwiększeniu się zakresu ruchomości. 
Pacjent otrzymuje ruchowy, wizualny 
oraz dźwiękowy biofeedback, co uczy go 
rozumieć, planować oraz prowadzić ruchy 
tak, aby prawidłowo wykonać ćwiczenie.

LegTutor™ został zaprojektowany aby 
umożliwić funkcjonalną rehabilitację 
kończyny dolnej. System ten  składa 
się z ergonomicznej „opaski” na nogę, 
łatwych i wygodnych w użytkowaniu 
klamr z wbudowanymi czujnikami pozycji 
i prędkości (precyzyjnie odtwarzają 
trójpłaszczyznowy ruch w kolanie i biodrze) 
oraz dedykowanego  oprogramowania 
komputerowego. LegTutor™ pozwala na 
szereg ustawień funkcji biomechanicznych 
- prędkości, pasywnego i aktywnego zasięgu 
ruchu oraz jego analizy. Wykonywanemu 
ruchowi towarzyszy obiektywny zbiór 
danych z terapii. LegTutor™ posiada 
wbudowany ogranicznik ruchu, co umożliwia 
dokładne wyznaczenie dynamicznych 
i  pasywnych zakresów ruchu wyprostu 
i zgięcia dla stawów.

Wprowadź oprogramowania MediTouch  
Web-Based do zarządzania w chmurze, aby 
wykonało całą pracę za Ciebie.

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/3d-tutor

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/leg-tutor
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Amadeo® to jedyny robot do rehabilitacji, który pozwala na indywidualny ruch poszczególnych palców, w tym kciuka. 
Ćwiczenia ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu pomagają odzyskać utracone funkcje motoryczne u pacjentów 
z ograniczoną ruchomością palców lub dłoni. Dzięki urządzeniu Amadeo® możemy przeprowadzić nie tylko analizę 
obecnego stanu pacjenta, ale przede wszystkim wszechstronną terapię. Dzięki regulowanemu uchwytowi na przeramię 
system ten jest odpowiedni dla pacjentów w różnym wieku. Szyny odpowiadające za ruch palców można przestawiać, 
dostosowując tym samym urządzenie do pacjentów z różnymi szerokościami dłoni.

Najważniejsze korzyści systemu Amadeo®
•     Stała i ergonomiczna symulacja uchwytu
•     Idealny do stosowania na wszystkich etapach 
      rehabilitacji neurologicznej (ćwiczenia bierne, 
      wspomagające, czynne i interaktywne)
•     Pomiar sił izometrycznych oraz zakresu ruchów, łatwy 
      w obsłudze
•     Zintegrowany biofeedback w czasie rzeczywistym
•     Łatwe dostosowanie do różnych pacjentów

Możliwości treningowe
CPM - automatyczny ruch palców - regulacja prędkości 
ruchu, zakresu, opcja wyłączenia poszczególnych palców, 
ruchu w “fali” czy te pracy synchronicznej, wybór palca 
początkowego.
•     Opcja naprzemiennego zamykania dłoni/kciuka, 
      elektromiografia powierzchowna (sEMG) - badania 
      wskazują, że sEMG może być wykryte podczas 
      celowych skurczy - nawet u pacjentów bez władzy
      w palcach
•     Tryb adaptacyjny - mówi pacjentowi, czy ma on zginać 
      czy prostować dłoń/palce. Pacjent rusza kończyną, 
      a gdy przestanie - urządzenie wspomoże go w dalszym 
      ruchu
•     Zakres ruchu - badanie możliwości ruchu dłonią, 
      palcami

Oprogramowanie
Zastosowany software pozwala na wybór ręki czy też 
wyłączenie konkretnych palców. Po przeprowadzonej 
kalibracji ustawiany jest zakres możliwego (pożądanego) 
do wykonania ruchu. Pod koniec ćwiczeń przedstawiany 
jest nam szczegółowy raport na temat wykonanej 
przez pacjenta pracy. Dzięki temu zachowujemy dużą 
aktywizację obszarów ciała objętych terapią. Dzięki 
mnogości czujników możliwy jest także szczegółowy 
pomiar mocy (zarówno przy zaciskaniu jak i otwieraniu 
dłoni czy konkretnych palców).

Program jest w stanie zbadać, czy pacjent ćwiczy 
sam, czy też działa aktywnie, przeszkadza maszynie 
w wykonaniu prawidłowego wzorca ruchowego. Jeśli 
oprogramowanie wykryje, iż pacjent wykonuje czynność 
w  konflikcie z  założoną terapią, automatycznie wypnie 
dłoń z urządzenia.

Zautomatyzowana rehabilitacja palców i kończyny górnej 
z opcjonalnym modułem EMG

18.988.005

Amadeo® AR7

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/tyromotion-amadeo

Prezentacja produktu 
Amadeo® AR7
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Diego® to robot wspierający pacjentów i rehabilitantów w prowadzeniu terapii w przypadku utraty funkcji kończyny górnej 
(neurologia, ortopedia). Poprzez ćwiczenia bierne i czynne umożliwia powrót do nautralnego, wyuczonego ruchu. Pacjent 
umieszcza kończyny górne w podwieszkach i następnie trenuje w przestrzeni trójwymiarowej. Oprogramowanie umożliwia 
ocenę i dokumentację postępów. Terapia przy użyciu Diego® jest różnorodna, motywująca i wydajna.

Nowy wymiar ćwiczeń w rzeczywistości wirtualnej w goglach 3D!Czy wiesz, że to jedyne urządzenie, które pozwala na 
jednoczesną pracę bilateralną?

Główne korzyści z wykorzystania Diego® w procesie 
rehabilitacji
•     Terapia przy użyciu robota umożliwia ćwiczenie 
      czynne i bierne, może być stosowana na różnych 
      etapach rehabilitacji
•     Wszechstronne opcje treningowe: trening uni- 
      i bilateralny
•     Szybszy powrót utraconych funkcji kończyny górnej
•     Większa motywacja - ruch w przestrzeni 3D
•     Możliwość prowadzenia terapii pacjentów 
      neurologicznych i ortopedycznych w każdym wieku

Prowadzenie terapii przy użyciu Diego®
Pacjent podpięty jest do urządzenia przy użyciu 
podwieszek. Ruch prowadzony jest w przestrzeni wirtualnej 
3D. Istnieje możliwość oceny i dokumentacji postępów przy 
pomocy intuicyjnego oprogramowania.

Ćwiczenia bierne i czynne
Diego® łatwo dostosowuje się do każdego pacjenta 
i  może być wykorzystywane nawet na wczesnym etapie 
usprawniania. Możemy bardzo dokładnie zaplanować 
terapię, wykorzystując maksymalne możliwości 
pacjenta. Pacjent koncentruje się na wykonaniu zadania, 
a powtarzanie określonych ćwiczeń prowadzi do 
zautomatyzowania ruchu.

Trening w pełnych zakresach
Diego® umożliwia prowadzenie kończyny górnej 
w pełnych zakresach funkcjonalnych i zwalnia terapeutę 
z konieczności wspierania kończyny podczas treningu. 
Jednocześnie dzięki ustawieniu urządzenia nad głową 
pacjenta, mamy do niego swobodny dostęp. Idealna 
pozycja wyjściowa umożliwia właściwą stabilizację tułowia 
i prawidłowe ułożenie łopatek.

Terapia poprzez zabawę
•     Wirtualna rzeczywistość umożliwia wskazanie 
      pacjentowi właściwego sposobu prowadzenia 
      kończyny górnej
•     W unikalny sposób przywracamy utracone funkcje 
      kończyny górnej
•     Przejrzysta terapia
•     Dzięki zastosowanemu oprogramowaniu w urządzeniu 
      Diego®, trening może być w prosty sposób oceniony, 
      a także powtórzony w przyszłości. Istnieje możliwość 
      wglądu w wyniki każdej sesji oraz porównanie ich 
      między sobą. Terapeuta i pacjent mogą z łatwością 
      śledzić realizację postawionego celu.

Profesjonalna rehabilitacja kończyny górnej

18.988.008

Diego®

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/diego

Prezentacja produktu 
Diego®
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Myro® zostało stworzone z myślą o komputerowo wspomaganej, motorycznej oraz 
kognitywnej terapii kończyny górnej. Urządzenie znajduje swoje zastosowanie w typowej 
terapii zajęciowej oraz fizjoterapii. Myro® w połączeniu z klasyczną terapią wykorzystywane 
jest do wspomagania oraz intensyfikacji terpii w motywujący i interesujący dla pacjenta 
sposób (biofeedback). Powtarzane i zorientowane na cel ruchy kończyny górnej zapewniają 
wewnętrzną i zewnętrzną stymulację w celu wspomagania reorganizacji mózgu. Bilateralna 
praca wspomaga pracę obu półkul.

Myro® w połączeniu z oprogramowaniem tyroS oferuje ocenę oraz moduły zajęciowe dla 
indywidualnej terapii, które wspierają zasady reedukacji motorycznej. Praca z Myro® 
skupia się na interaktywnych ćwiczeniach z prawdziwymi obiektami, na kontroli siły 
oraz na treningu z wykorzystaniem ekranu dotykowego. Korzyścią płynącą z używania 
oraz łączenia tych trzech modeli kontroli jest tożsamość z wykonywaniem czynności 
dnia codziennego. Myro® może być wykorzystywane zarówno w terapii indywidualnej jak 
i grupowej.

Kompatybilna platforma Tymo 
z oprogramowaniem Tyromotion

Właściwości
•     Myro® oferuje wiele możliwości dostosowania oraz przestrzeń do pracy dla więcej niż 
      jednej osoby
•     Możliwość ćwiczeń unilateralnych oraz bilateralnych
•     Możliwość współpracy z Diego® (zrobotyzowanym systemem do ćwiczeń kończyn 
      górnych w odciążeniu)
•     Myro® oferuje pełną dokumentację postępów terapii

System do rehabilitacji wielosensorycznej

13.222.020

Myro®

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/myro

Prezentacja produktu 
Myro®
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Pablo® to kompaktowy, przenośny zestaw do oceny i rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniami 
funkcji motorycznych i kognitywnych. Głównie stosowany jest do rehabilitacji neurologicznej 
kończyn górnych, natomiast wspiera również ćwiczenia w obrębie kończyn dolnych oraz 
tułowia i głowy. Zestaw gier (ćwiczeń) pozwala w pełni dostosować sesję ćwiczeniową do 
aktualnych możliwości pacjenta. Pablo® umożliwia wykonanie najbardziej różnorodnych 
ruchów ściskowych ręki takich jak chwyt cylindryczny, prostowanie, chwyty szczypcowe, 
mierząc ich siłę w tym samym czasie. Urządzenie mierzy również zakres ruchomości 
w  stawach kończyny górnej (ramienny, łokciowy, nadgarstkowy) poprzez zintegrowane 
czujniki pozycji.

Oprogramowanie zintegrowane z kartoteką pacjenta pozwala na przedstawienie wszystkich 
wyników pomiarów i ćwiczeń w sposób numeryczny i graficzny przekazując bardzo 
przejrzystą informację na temat postępów terapii.

W skład zestawu wchodzi przystawka czujnik Pablo® Handsensor, 2 czujniki Motionsensor, 
przystawka Multiball do trójpłaszczyznowego ruchu w stawie nadgarstkowym i przystawka 
Multiboard do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej.

Zakres ruchu
•     Staw ramienny - zginanie, prostowanie, odwodzenie, przywodzenie
•     Staw łokciowy - zginanie, prostowanie, pronacja, supinacja
•     Nadgarstek - zginanie, prostowanie, odwodzenie
•     Odwodzenie dopromieniowe i dołokciowe

Charakterystyka
•     Chwyt cylindryczny
•     Chwyty szczypcowe

Interaktywna terapia neurologiczna

18.988.008

Pablo®

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/pablo

Prezentacja produktu 
Pablo®
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Poruszanie się, integralność układu mięśniowo-szkieletowego, kontrola neurokognitywna, 
stabilność i siła mięśni są czynnikami warunkującymi chód fizjologiczny. Terapia na 
Omego® Plus zapewnia trening wszystkich istotnych parametrów poprzedzających 
reedukację chodu. Dwa oddzielne napędy w izolowany sposób mobilizują pacjenta 
powodując skoncentrowanie na cel. Trening odbywa się poprzez zabawę zwiększając 
motywację pacjenta. 

Aplikacje dla wszystkich ważnych 
elementów w terapii chodu 
•     Mobilizacja
•     Trening aktywnego i pasywnego 
      zakresu ruchu (ROM)
•     Siła mięśni
•     Wytrzymałość
•     Regulacja tonusu

Tryby pracy
•     Leg press
•     Steper
•     Pedałowanie
•     Stymulacja rytmiczna
•     Trening opadającej stopy
•     Trening sensoryczny
•     Tryb aktywny, pasywny, wspomagany, 
      z oporem

Dlaczego Omego® Plus?
•     Jedno urządzenie do terapii chodu we wszystkich fazach rehabilitacji
•     Wielofunkcyjne krzesło do terapii pacjentów na różnym etapie rehabilitacji
•     Wczesny etap rehabilitacji
•     Pionizacja
•     Łatwy i szybki czas konfiguracji maksymalizuje efektywny czas terapii
•     Motywujący trening poprzez grywalizację
•     Pomiary i raporty
•     Wysoka adaptowalność do potrzeb pacjenta i terapeuty
•     Trening izometryczny, ekscentryczny i koncentryczny
•     Dla pacjentów neurologicznych, ortopedycznych, geriatrycznych i pediatrycznych

Zrobotyzowane urządzenie do terapii kończyn dolnych z funkcją pionizacji

18.988.020

Omego® Plus

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/omego

Prezentacja produktu 
Omego® Plus
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Czy wiesz, że Omego Plus możesz wykorzystać praktycznie 
na każdym etapie rehabilitacji?

Czy wiesz, że Omego Plus umożliwia zarówno trening bierny 
jak i wspomagany, aktywny oraz trening z oporem?
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Armon Edero jest bardzo prostym w obsłudze systemem podtrzymania ręki, który 
zaprojektowany został specjalnie dla osób z ograniczoną siłą w kończynach górnych. 
Urządzenie kompensuje wagę ramienia poprzez bardzo prosty w obsłudze system 
oparty na sprężynie i odpowiednio ustawionych łącznikach. Armon podąża za ruchami 
użytkownika, dzięki temu łatwo jest manewrować ręką we wszystkich kierunkach. To właśnie 
metoda wsparcia ręki jest tym, co wyróżnia produkt na tle konkurencji.

Edero kompensuje wagę ramienia o wadze od 900 do 4800 gram. Istnieje możliwość 
dostosowania poziomu odciążenia w 12 krokach (około 350 gram na krok). Możliwe jest 
zamontowanie także innych przystawek z linii Armon.

Armon Edero wspiera pacjenta w:
•     Redukcji obciążenia ramion, szyi i barków w pracy statycznej
•     Ergonomicznej pracy
•     Samowystarczalności w jedzeniu oraz piciu
•     Radzeniu sobie z osłabionymi mięśniami rąk

Wskazania
•     Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
•     Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
•     Stwardnienie rozsiane (SM)
•     Reumatyzm
•     Stan po operacji piersi
•     Stan poudarowy
•     Uszkodzenie rdzenia
•     Ból pleców lub barków

Zastosowanie
Urządzenie stosuje się także na stanowisku pracy w celu zapobiegania lub łagodzenia 
dyskomfortu związanego ze schorzeniami typu RSI/CANS. Ramię podpierające składa 
się z mechanizmu balansowego oraz systemu kompensującego wagę. Ręce użytkownika 
są podpierane przez cały czas, urządzenie dodatkowo bierze na siebie część obciążenia, 
jakiemu standardowo poddawane są barki, szyja oraz plecy. Ruchy wykonywane za pomocą 
systemu Armon są płynne, łatwe i kosztują użytkownika bardzo mało energii. Poprawia się 
również pozycja przy wykonywaniu prac różnego typu (głównie prac precyzyjnych).

Funkcjonalne odciążenie ręki

20.988.001 - 014

Armon Edero

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/edero
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Bardzo dobrze współpracuje z urządzeniem Pablo® Tyromotion str. 112
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Optymalnie zaplanowana terpia zawiera element oceny pacjenta przed i po rozpoczęciu usprawniania. Jedną z funkcji 
Gait Trainer 3 jest protokół oceniający wybrane elementy chodu, umożliwiając równocześnie porównanie wyników 
pacjenta z odpowiednią pod względem wieku i płci populacją. Bieżnia Gait Trainer 3 przeznaczona jest do rehabilitacji 
ortopedycznej, neurologicznej i geriatrycznej. Wyposażona jest w system detekcji długości i szerokości kroków oraz 
prędkości chodu. Bieżnia posiada 15,6”, dotykowy wyświetlacz, system operacyjny oparty na Windows, porty USB (do 
podłączenia urządzeń peryferyjnych oraz do przenoszenia i aktualizacji danych). W oparciu o uzyskane obiektywne 
wyniki planowana jest indywidualna reedukacja chodu pacjenta z wykorzystaniem biofeedbacku - informacji zwrotnej 
o poprawności wykonania ćwiczenia. Pozwala to na rozwijanie prawidłowych wzorców chodu, stymulowanie równowagi, 
koordynacji oraz siły i wytrzymałości odpowiednich grup mięśniowych.

Właściwości
•     Funkcjonalna poręcz z systemem monitorowania 
      pracy serca
•     Powierzchnia amortyzująca - impregnowany teflon 
      (grubość 2,5 cm)
•     Poręcze dla pacjentów potrzebujących dodatkowej 
      stabilizacji w trakcie chodu
•     Baza wyników z możliwością zapisu nieograniczonej 
      liczby testów i ćwiczeń
•     Możliwość generowania raportów
•     Baza gotowych oraz możliwość wprowadzenia 
      własnych programów (protokołów) treningowych 
      ułatwiających szybkie rozpoczęcie pracy
•     Czytelny wyświetlacz z łatwą obsługą zmiany 
      parametrów
•     Tryb bieżni z możliwością pracy z monitorowaniem 
      parametrów: czas, dystans, prędkość, spalane 
      kalorie, ilość cykli w czasie, symetria kroków, 
      współczynnik wariacji
•     Czytelne i przejrzyste oprogramowanie
•     Wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
•     Wymiary pasa bieżni [cm]: 51 x 160
•     Prędkość chodu w przód [km/h]: 0 - 16,9
•     Prędkość chodu w tył [km/h]: 0 - 4,8
•     Elewacja [%]: 0 - 15
•     Maksymalne obciążenie [kg]: 182

Bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu

13.945.003

Gait Trainer 3

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/gait-trainer

Dowiedz się więcej:
technomex.pl/edukacja

Prezentacja produktu 
Gait Trainer 3

Zintegrowana muzykoterapia do bieżni Gait Trainer 3 - rytmiczna 
stymulacja słuchowa (RAS) jest połączona z treningiem chodu 
aby wprowadzić neurologiczną terapię muzyką do planu 
powrotu do sprawności.
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Balance Tutor marki MediTouch to unikalna bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji 
dla pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Pozwala terapeucie na tworzenie posturalnej 
perturbacji takiej jak poźlizgnięcie lub przewrócenie się w kontrolowany sposób. Zastosowana 
zaawansowana technologia pozwala na kontrolowanie ruchów całej powierzchni bieżni w kierunkach 
przednio-tylnym oraz na boki zarówno w momencie gdy pacjent stoi, jak i w trakcie chodu lub 
biegu, umożliwiając trening kontroli równowagi w określonej fazie chodu, na której skupiać się 
będzie terapeuta. Pozwala to na szerokie dopasowanie się do potrzeb pacjenta.

Balance Tutor to jedyny system rehabilitacyjny, który opiera się na zaawansowanej i opatentowanej 
bieżni wywołującej perturbacje, posiadającej dodatkowo szereg czujników siły i ruchu oraz szereg 
gier motywacyjnych.

Perturbacja to nagła zmiana warunków zewnętrznych, która wytrąca ciało ze stanu równowagi. 
“Trening perturbacji to rodzaj treningu nerwowo-mięśniowego, który udoskonala drogi nerwowe 
aby promować efektywne wzorce rekrutacji mięśni oraz dynamiczną stabilizację stawów” 
(Jeffrey B. Taylor, Lower Extremity Perturbation Training - Strenght and Condition Journal, Vol. 
33 (2), 2011). Reaktywna odpowiedź kontroli posturalnej jest automatyczną odpowiedzią ciała, 
podobną do odruchu, która jest wywoływana przez niespodziewaną perturbację posturalną w celu 
utrzymania równowagi i może zostać wzmocniona i usprawniona przez odpowiedni trening, np. krok 
kompensujący efekty poślizgnięcia lub upadku.

Czy wiemy na przykład, ile czasu trwa zwichnięcie kostki? Oczywiście:

•     54 ms - po takim czasie nasz organizm wykrywa inwersję lub naciągnięcie więzadeł w stawie 
      skokowym prowadzące do jej zwichnięcia
•     Następne 72 ms to czas potrzebny mm. strzałkowym do napięcia się i próbie zapobiegnięcia 
      zwichnięciu
•     Razem daje to 126 ms
•     Kolejne 80 ms to samo zwichnięcie

Zastosowanie kliniczne poprzez trening
•     Dystrybucji obciążenia
•     Aktywizacji określonych grup mięśniowych
•     Wykonywania różnych czynności 
      motorycznych
•     Koordynacji nerwowomięśniowej
•     Zdolności do odzyskania równowagi
•     Wykonywania kroków kompensujących 
      utratę równowagi
•     Optymalizacji kontroli siły, stabilizacji 
      stawów kończyn

Zastosowanie
•     Rehabilitacja pourazowa (naciągnięcia i naderwania) i pooperacyjna (ACL/PCL)
•     Wzmacnianie i rozciąganie mięśni
•     Trening automatycznej odpowiedzi na perturbacje
•     Wzmacnianie stabilizacji stawów i poprawa koordynacji ruchowej
•     Prewencja kontuzji

Unikalne cechy
•     Łatwa obsługa i krótki czas przygotowania pacjenta
•     Możliwość programowania kolejności występowania perturbacji, ich typu 
      i intensywności
•     Szeroka gama dostępnych protokołów do rehabilitacji
•     Pomiar i zapis COP
•     Informacja zwrotna dla pacjenta oraz trening przy użyciu motywujących aplikacji 
      i gier
•     Obiektywna dokumentacja postępów rehabilitacji pacjenta

Grupy docelowe / zastosowania
•     Medycyna sportowa
•     Pacjenci neurologiczni 
      (np. po udarach, MPDz)
•     Pacjenci po urazach ortopedycznych
•     Dopasowanie zaopatrzenia 
      protetycznego
•     Prewencja upadków u osób starszych

Bieżnia do treningu i prewencji perturbacji posturalnych

13.222.044

Balance Tutor

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/balance-tutor
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Prezentacja produktu 
Balance Tutor
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Vibramoov - system do ciągłej i kompleksowej rehabilitacji pacjentów przy użyciu innowacyjnej technologii 
funkcjonalnej stymulajci proprioceptywnej (FPS) oraz zogniskowanej wibracji. Możliwość jego wczesnego 
włączenia w proces rehabilitacji i wzmocnionej stymulacji neuroplastyczności ogranicza możliwość 
wystąpienia dodatkowych uszkodzeń wywołanych przez deprogramowanie sensomotoryczne spowodowane 
utratą funkcji ruchowych.

Zestaw do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych pozwala specjalistom i pacjentom na unikalną 
neurorehabilitację pozwalającą na utrzymanie tej funkcjonalnej interakcji przez cały proces usprawniania. 
Technologia Vibramoov rewolucjonizują funkcjonalną terapię ruchową poprzez zachowanie funkcji 
sensorycznych i motorycznych nawet wtedy, gdy ruch jest niemożliwy do wykonania. 

Cechy kluczowe systemu
•     Wczesna, ciągła i powtarzalna rehabilitacja (nawet od 1 dnia po urazie)
•     Centralne oddziaływanie poprzez obwodową stymulację
•     Zwiększenie intensywności i jakości codziennej rehabilitacji
•     Ciągłość procesu neurorehabilitacji
•     Krótki czas przygotowania pacjenta (mniej niż 10 min.)
•     Zastosowanie w wielu zaburzeniach lokomocji
•     Stymulacja neuroplastyczności i rehabilitacji motorycznej
•     Wyrównanie napięcia mięśniowego oraz redukcja spastyczności

Szerokie spektrum aplikacji klinicznych
•     Urazy mózgu
•     Mózgowe porażenie dziecięce
•     Śpiączka
•     Choroba Parkinsona
•     Uraz wielonarządowy
•     Stwardnienie rozsiane
•     Urazy rdzenia kręgowego
•     Udar
•     Ortopedia
•     Zmiany związane ze starzeniem (ankylozy, zaburzenia równowagi, zespół bezruchu, osłabienie mięśni)

System do kompleksowej neurorehabilitacji narządu ruchu

18.865.001

Vibramoov
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Czy wiesz, że System Vibramoov możesz wykorzystać na bardzo wczesnym etapie 
rehabilitacji, nawet od 1 dnia po urazie?

Czy wiesz, że System Vibramoov możesz wykorzystywać zarówno do rehabilitacji 
kończyn górnych, kończyn dolnych, rehabilitacji chodu czy treningu posturalnego?

Czy wiesz, że System Vibramoov możesz wykorzystywać w połączeniu z bieżnią lub 
robotem do reedukacji chodu?
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Bieżnie rehabilitacyjne (medyczne)

13.222.020

Kardiomed®

Trening wytrzymałościowy Kardiomed® oparty jest na submaksymalnym teście wysiłkowym IPN. Po 
analizie testu wydolności krążeniowej wyniki są automatycznie przekładane na zindywidualizowany 
plan treningowy. Plan intensywności i formy treningu opracowany jest przez Institut für Prävention 
und Nachsorge w Kolonii (Niemcy).

Basic Cycle Cross Walk Comfort Cycle Cross Walk Upper body Stair

System Kardiomed® występuje w trzech wersjach: 521, 530 i 700, 
aby jak najlepiej dopasować się do Państwa potrzeb.

System Kardiomed® spełnia wymagania rehabilitacji kardiologicznej

Atuty systemu
•     Indywidualny plan treningu oparty na metaboliźmie tlenowym (test IPN)
•     Kalkulacja i planowanie ilości kalorii spalanych w trakcie ćwiczeń w zależności od celu treningu
•     Uwzględnienie dodatkowych aktywności pacjenta w planie treningowym (np. basen, rower itp.)
•     Kontrola i dokumentacja przebiegu treningu
•     Trening dla wszystkich: początkujących, sportowców, seniorów
•     Identyfikacja pacjentów na każdej stacji za pomocą systemu kart chipowych lub systemu RFID
•     Możliwość wymiany danych poprzez system ProxOs z urządzeniami linii Compass oraz Tergumed

Przeznaczenie
•     Zwiększenie wydolności pacjenta
•     Zmniejszenie ryzyka chorób serca, udarów
•     Obniżenie wagi
•     Poprawa samopoczucia

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/kardiomed6
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System rehabilitacji kardiologicznej

18.168.001

Peleton Plus

System Peleton Plus służy do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej 
lub rehabilitacji ruchowej. System gwarantuje każdemu pacjentowi wchodzącemu w skład 
grupy treningowej indywidualny tok ćwiczeń, nadzór medyczny w trakcie przeprowadzania 
treningu, tworzenie dokumentacji treningu rehabilitacyjnego i dołączanie jej do indywidu-
alnej bazy danych pacjenta. System zwiększa komfort pracy osób prowadzących trening 
automatyzując wykonanie wielu niezbędnych czynności m.in. wykorzystuje czytnik kart 
chipowych, kojarząc pacjentów z zadajnikami obciążenia.

System zapewnia bardzo elastyczną i prostą, graficzną metodę projektowania przebiegu 
treningów dla poszczególnych stanowisk oraz możliwość tworzenia i wykorzystywania sz-
ablonów. Przy definiowaniu treningu określa się różne parametry, zależnie od wybranego 
rodzaju treningu: czas trwania poszczególnych faz, obciążenie, przyrost obciążenia, mak-
symalne HR, moment dokonywania automatycznych pomiarów ciśnienia i przypominania 
o dokonywaniu pomiarów ręcznych.

System Peleton Plus pozwala na projektowanie następujących rodzajów treningów
•     Treningi interwałowe
•     Treningi ze stabilizacją akcji serca
•     Treningi z programowanym narastaniem i obniżaniem obciążenia
•     Kombinacje wyżej wymienionych treningów

Na system Peleton Plus składa się centralne stanowisko sterujące z jednym lub dwoma 
monitorami LCD oraz do 16 zadajników wysiłku w postaci Cykloergometrów ERM-200 i/lub 
bieżni ERT-200 oraz bezprzewodowych modułów EKG.

Paramertry monitorowane
•     Częstość akcji serca: 0-200 ud./min.
•     EKG z dwóch odprowadzeń
•     Obciążenie cykloergometrem ERM-200: 10-999 W
•     Obciążenie bieżnią ERT-200: prędkość 1-25 km/h, nachylenie 0-25%
•     Ciśnienie krwi dla cykloergometru ERM-200: monitorowanie i pomiar
•     Ciśnienie dla bieżni ERT-200: monitorowanie
•     Wykryte sytuacje alarmowe: przekroczenie zadanego HR, wystąpienie arytmii, 
nieprawidłowy stan cykloergometru (nieprzyjmowanie obciążenia przez badanego

Dane techniczne
•     Sterowanie zadajnikami obciążenia: bezprzewodowe - Bluetooth
•     Transmisja sygnału EKG: bezprzewodowa - Bluetooth
•     Wzmacniacz sygnału EKG: 2-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją
•     Pasmo częstotliwości: 0,05-150 Hz
•     Zakres napięcia wejściowego: ±10mV
•     Impedancja wejściowa: >2,5 MOhm
•     CMMR: >100 dB
•     Poziom szumów: ≤30μV
•     Przetwarzanie: A/C 12 bitowe
•     Filtr izolinii (włączany na życzenie)
•     Filtr zakłóceń sieciowych 50Hz (włączany na życzenie
•     Warunki bezpieczeństwa: I klasa ochronności z częścią aplikacyjną typu CF

Dane archiwizowane i zawarte w raporcie - dla każdego pacjenta
•     Dane pacjenta
•     Pełny zapis 2 odprowadzeń EKG i dowolna ilość 7-sekundowych odcinków w raporcie
•     Trend częstości akcji serca HR
•     Trend obciążenia mocy dla cykloergometru
•     Trend ciśnienia tętniczego krwi
•     Zapis znaczników arytmii na zapisanym przebiegu EKG
•     Wartość pracy wykonanej w czasie treningu

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/peleton-plus

120



reh
a

b
ilita

cja
 ka

rd
io

lo
g

iczn
a

Cyklometr do rehabilitacji 
kardiologicznej

Bieżnia do rehabilitacji 
kardiologicznej

18.168.010 18.168.006

ERM-200 ERT-200

ERM-200 jest ergometrem rowerowym 
przeznaczonym do łatwego i precyzyjnego 
zadawania obciążenia pacjentowi w czasie 
wykonywania badań wysiłkowych, prowadze-
nia rehabilitacji kardiologicznej oraz wykony-
wania innych ćwiczeń. ERM-200 przystoso-
wany jest do współpracy z komputerowymi 
systemami wysiłkowymi oraz do współpracy 
z  systemem do wielostanowiskowej rehabili-
tacji kardiologicznej Peleton Plus.

Bieżnia ERT-200 przeznaczona jest do 
zadawania obciążenia podczas badań 
wysiłkowych EKG oraz treningów rehabilita-
cyjnych lub sportowych. Bieżnia może być 
sterowana ręcznie z wykorzystaniem wbu-
dowanego modułu komunikacji lub poprzez au-
tomatyczne sterowanie prędkością przesuwu 
bieżni, zależnie od szybkości chodu pacjenta 
(6-minutowy test marszu).

Właściwości cyklergometru ERM-200
•     Automatyczne (oprogramowanie) lub ręczne zadawanie obciążenia
•     Obciążenie pacjenta niezależnie od prędkości pedałowania (w zakresie 30-160 obr./min), pomiar 
      częstości akcji serca wraz z nadzorowaniem zdefiniowanej uprzednio wartości granicznej
•     Wbudowany automatyczny miernik ciśnienia krwi (opcjonalnie)
•     Czytnik kart chipowych umożliwiający łatwą i szybką identyfikację pacjenta
•     Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego
•     3” wyświetlacz LCD z regulacją jasności prezentujący wartości: wybrany program, badania, 
      moc, obroty, numer fazy, czas do końca fazy, czas trwania badania, HR, pomiar ciśnienia 
      krwi, komunikaty dla pacjenta - zwolnij/przyspiesz oraz komunikaty o alarmach i awariach

Bieżnia ERT-200 oferowana jest w 3 wersjach
•     Wersja podstawowa - bieżnia bez pulpitu sterującego, port komunikacji RS232C
•     Bieżnia z funkcją 6-minutowego testu marszu bez monitorowania tętna - moduł komunikacji 
      bluetooth, port komunikacji RS232C
•     Bieżnia z funkcją 6-minutowego testu marszu z monitorowaniem tętna - moduł komunikacji 
      bluetooth, port komunikacji RS232C, nadajnik marszowy pacjenta

Dane techniczne
•     Hamulec ergometru: bezstykowy hamulec elektromagnetyczny, sterowany elektronicznie 
      pomiarem mocy chwilowej
•     Zakres obciążenia: 10-999 W, co 1 W
•     Dokładność obciążenia: 5% ±5 W, w zależności od obciążenia
•     Zakres obrotów: 20-160 obr./min
•     Zakres pomiaru HR: 20-255 ud./min
•     Pomiary ciśnienia: skurczowe 40-260 mmHg, rozkurczowe 25-200 mmHg
•     Programy obciążeń: 13 programów standardowych, w tym: 2 ręczne, Bruce, WHO, program 
      z liniowym narastaniem mocy, trening interwałowy, trening impulsowy, 2 protokoły sterowania 
      zewnętrznego przez RS-232, program komunikacji Bluetooth z systemem Peleton Plus, 6 
      programów projektowanych przez użytkownika za pomocą klawiatury
•     Czas fazy: 1-99 min
•     Ilość faz: elastyczny algorytm zapamiętywania pozwalający na zaprogramowanie do 
      kilkudziesięciu faz
•     Kalibracja: automatyczna (po włączeniu cykloergometru)
•     Alarmy: świetlne i dźwiękowe
•     Sterowanie: zewnętrzne za pomocą złącza RS-232 lub bluetooth (Peleton Plus)
•     Regulacja siodełka: 78,5-107,5 w pionie
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 1070 x 570 x 1160
•     Masa [kg]: 48
•     Dopuszczalna masa pacjenta [kg]: 150

Dane techniczne
•     Prędkość taśmy: 0-25 km/h
•     Regulacja prędkości taśmy: od 1 km/h co 0,5 km/h
•     Rodzaj taśmy: antypoślizgowa, antystatyczna
•     Kąt nachylenia: -5 do +25 (regulowany co 0,5%)
•     Kalibracja kąta nachylenia: poprzez wbudowany inklinometr
•     Rozruch: Prędkość taśmy łagodnie wzrasta do nastawionej wartości
•     Hamowanie po wyłączeniu: wymuszone
•     Długość użytkowa taśmy: 1530 mm
•     Szerokość użytkowa taśmy: 490 mm
•     Dopuszczalna masa pacjenta [kg]: 200
•     Masa bieżni [kg]: 165
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 1940 x 780 x 1310

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/erm-200

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/ert-200
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System do badań wysiłkowych

18.168.025

Cardiv

Elektrokardiograf Cardiv jest wielofunkcyjnym systemem urządzeń przeznaczonych do wykonywania diagnostycznych badań 
elektrycznej aktywności serca w czasie prób wysiłkowych lub spoczynkowych. Wykonywanie badań wysiłkowych jest możliwe 
zgodnie z klasycznymi lub tworzonymi przez użytkownika protokołami badań, przy współpracy z bezprzewodowym modułem 
EKG i urządzeniem do zadawania wysiłku: bieżnią ERT-200 lub cykloergometrem ERM-200.

Wysoka jakość zapisu EKG
Obwody wejściowe modułu pomiarowego oraz zastosowane oprogramowanie Cardiv gwarantują wysoką jakość prezentacji od-
prowadzeń EKG na ekranie i wydrukach.

Czytelny obraz przebiegu próby na ekranie
Podczas monitorowania próby wysiłkowej na ekranie prezentowane są: przebiegi EKG z 12 standardowych odprowadzeń uzu-
pełnione obliczanymi odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z, aktualna częstość akcji serca HR, osiągnięty procent przyjętej 
częstości maksymalnej i jej wartość submaksymalna, ilość pobudzeń komorowych VEB/min., wartość ekwiwalentu metabolicz-
nego MET, iloczyn ciśnienia skurczowego i aktualnego rytmu serca RPP, aktualne parametry próby (rodzaj protokołu, czas 
badania, faza badania, czas trwania etapu, czas do końca etapu, obciążenie) i zespoły średnie oraz parametry odcinka ST 
dla wszystkich odprowadzeń. Bieżące uśrednione zespoły PQRST są prezentowane na tle zespołu z fazy spoczynkowej. Możli-
wy jest także pomiar lub wpisywanie na żądanie kolejnych wartości ciśnienia tętniczego krwi NIBP. W badaniach spoczynk-
owych możliwa jest prezentacja i wydruk automatycznie wykonywanych pomiarów amplitudowo-czasowych i pozycji diag-
nostycznych.

Mierzone parametry są w czasie badania nadzorowane według wybranych kryteriów. Wartości graniczne ustawiane są dla: ob-
niżenia i uniesienia poziomu ST w punkcie pomiaru, różnicy aktualnego i początkowego poziomu ST, submaksymalnej wartości 
HR oraz ilości pobudzeń komorowych na minutę. Przekroczenie ustawionej wartości parametru jest sygnalizowane na ekranie.

Elastyczność systemu
Czas trwania każdego etapu i obciążenie mogą być programowane. Przygotowane przez użytkownika schematy przebiegu 
prób wysiłkowych są pamiętane przez system. W trakcie badania można przejść na ręczne ustawianie czasu trwania etapu 
i parametrów obciążenia oraz zmiany położenia znaczników definiujących pomiar parametrów odcinka ST.

Archiwizowanie wyników badań
Integralna baza danych pacjentów umożliwia porównywanie i powtórną analizę zapamiętanych badań oraz sporządzanie do-
datkowych wydruków w wybranym formacie. Możliwe jest pamiętanie do kilku tysięcy badań i ich eksportowanie na dyski kom-
puterowe lub do innego komputera.

Raport z badania wysiłkowego w postaci wydruku na arkuszach formatu A4 może zawierać następujące elementy: podsu-
mowanie badania (zawierające podstawowe dane dotyczące wykonanej próby oraz tabelę opisującą poszczególne jej etapu), 
raport trendów zmian mierzonych parametrów w czasie badania (HR, NIBP, VEB/min., MET, RPP, poziom i nachylenie odcinka ST 
w odprowadzeniu o maksymalnym obniżeniu lub uniesieniu, poziom i nachylenie w odprowadzeniach X, Y, Z) z wykresem zmian 
obciążenia zadanego cykloergometrem lub bieżnią (prędkość i nachylenie) oraz raporty etapowe i raporty zdarzeń.

Dane techniczne
•     Skład zestawu: komputer, monitor LCD, drukarka 
      laserowa, bezprzewodowy moduł EKG, bieżnia 
      i/lub cykloergometr
•     Komunikacja: bezprzewodowa (radiowa)
•     Zasięg radia bluetooth: >10 m
•     Ilość odprowadzeń: 12
•     Impedancja wejściowa: 20 MOhm
•     Potencjał elektrod: ±300 mV
•     Tłumienie sygnału wspólnego: >100 dB
•     Rozdzielczość amplitudowa: 2,36 μV/LSB
•     Poziom szumów własnych: <30 μV
•     Zakres wysterowania: ±20mV
•     Pasmo przenoszenia: 0,05 - 150 Hz
•     Filtr sieciowy: 50 Hz
•     Filtry mięśniowe: 35, 20 Hz
•     Stabilizacja linii izoelektrycznej
•     Zabezpieczenie defibrylacyjne

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/cardiv
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Kompleksowy program rehabilitacji bólu pleców

18.952.083

Tergumed®

Ocena naukowa systemu Tergumed®
Wszystkie pięć urządzeń linii Tergumed® zostało naukowo ocenione już w początkowej fazie rozwoju. 
Dzięki temu, już na wczesnym etapie firmie Proxomed udało się zapewnić ich medycznemu systemo-
wi pełną zgodność z wysokimi kryteriami jakości w odniesieniu do obiektywności, poprawności i pow-
tarzalności. Z jednej strony ćwiczenia na urządzeniach trenują w sposób precyzyjny odpowiednie 
grupy mięśniowe. Z drugiej zaś, wyniki testów są powtarzalne, niezależnie od osoby, która prowadzi 
badania. Jest fundamentem dla terapii prowadzonej w oparciu o dowody (EBM - Evidence-based med-
icine), będącej podstawą terapii i rehabilitacji funkcjonującej w systemach opieki medycznej w kra-
jach wysoko rozwiniętych.

Połączenie z komputerem - biofeedback
Urządzenia systemu Tergumed® połączone są w sieć z komputerem głównym (centralną stacją ter-
apeuty), gdzie dostępne są wszystkie dane dotyczące treningów i testów danego pacjenta. Każde 
urządzenie wyposażone jest w zestaw czujników pomiarowych, SmartPanel (dotykowy panel sterow-
ania) i odpowiednie oprogramowanie. Testy i ćwiczenia na urządzeniach są przeprowadzane z wyko-
rzystaniem karty chipowej. W momencie włożenia przez pacjenta karty chipowej do czytnika Smart-
Panel wszystkie informacje związane z testem i treningiem zostają wyświetlone na wyświetlaczu. 
Pacjent krok po kroku jest prowadzony przez cały zaprojektowany program nawet bez obecności 
terapeuty. Pozwala to na ogromne oszczędności - jeden terapeuta może obsługiwać nawet 5 pac-
jentów jednocześnie.

Zobacz ten produkt:
tergumed.pl
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proxOS® integruje Tergumed®
proxOS® to unikalny, elektroniczny system dla kompleksowej, scentralizowanej i spójnej dokumentacji oraz zarządzania 
danymi pacjenta. proxOS® ułatwia integrację danych pacjenta ze wszystkich aplikacji Proxomed® i innych wybranych aplikacji 
w dziedzinie rehabilitacji (jak Biodex S4 System Izokinetyczny).

proxOS® łączy dane z Tergumed® w scentralizowaną bazę danych pacjentów wraz z innymi szpitalnymi systemami.

Funkcje oprogramowania
•     Izometryczne testy i ćwiczenia
•     Dynamiczne testy i ćwiczenia
•     Testy zakresu ruchomości
•     Trening z informacją zwrotną poprzez indywidualnie dobrany kształt krzywych do odwzorowania
•     Porównanie wyników testów z referencyjną bazą danych
•     Zestawienie testów w celu określenia skuteczności terapii
•     Ustandaryzowane, automatycznie generowane plany treningowe
•     Zintegrowane raporty ze wskazaniami dla lekarza i terapeuty
•     Automatyczne dopasowanie intensywności treningu na podstawie zmęczenia pacjenta

Celowa i skuteczna terapia bólu kręgosłupa
•     Ocena siły i zakresu ruchu
•     Analiza uzyskanych wyników
•     Porównanie wyników z danymi referencyjnymi
•     Automatyczne przekształcenie wyników testu w program treningowy
•     Archiwizacja/kontrola każdego treningu wykonanego przez pacjenta
•     Dokumentacja uzyskiwanych wyników

Tergumed® oferuje pełną automatyzację treningu za pomocą 
systemu kart chipowych lub RFID
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Więcej informacji i wyników badań prowadzonych na urządzeniach Tergumed®:
www.tergumed.pl

Projekt Tergumed

Projekt Tergumed trwał nieprzerwanie ponad rok. W tym czasie ud-
ział w nim wzięło ponad 20 placówek z całej Polski. W tej chwili, już 
po zakończeniu wyjazdów, prowadzimy jeszcze nabór placówek 
zainteresowanych przetestowaniem urządzenia w swoim ośrodku - 
zapraszamy!

W trakcie wizyt w placówkach prowadziliśmy badania oraz terapię u wielu pacjentów 
z bólami kręgosłupa. Przedstawialiśmy także koncepcję pracy z wykorzystaniem sys-
temu Tergumed®, jak również dzieliliśmy się własnym doświadczeniem w pracy z pacjen-
tem przy wykorzystaniu kompleksowego programu rehabilitacji bólu pleców. Rezultatem 
ponad roku pracy jest szereg badań i wniosków, które potwierdzają skuteczność terpii 
przy użyciu urządzeń z serii Tergumed®.

Badania
Badania przeprowadzono na grupie 163 pacjentów korzystających z leczenia sanatory-
jnego zgłaszających dolegliwości ze strony odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pacjenci 
przez dwa tygodnie ćwiczyli na urządzeniach Tergumed® 700 do rehabilitacji odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa. Przed oraz po dwóch tygodniach terapii oceniana była: koordy-
nacja, siła mięśniowa, balans siły mięśniowej, zakresy ruchomości oraz odczucia bólowe.
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Medyczna terpia treningiem

MTT
Easy Compact Wall

Easy Compact Stand

Speedy Compact Stand

Speedy Compact Stand

Vertical Wall

Urządzenia Compass® MTT umożliwiają indywidualnie dostosowany trening rozwijający 
mięśnie od wczesnego treningu funkcjonalnego do pełnej zdolności dźwigania obciążeń. 
Podczas MTT bardzo ważne jest, aby urządzenia były dobrze ustawione, obciążenia ni-
skie, postępy stopniowe, a szybkość, zakres ruchów i koordynacja kontrolowane. Dzięki 
poprawie stabilności układu nerwowo-mięśniowego i sercowo-naczyniowego dochodzi do 
znaczącego odciążenia mięśni oraz układu sercowo-płucnego. Wynalazcą MTT jest Oddvar 
Holten. Ten Norweg (1921 - 1995) opracował pierwsze produkty i przeprowadził badania, 
które dowiodły znaczenia terapii dla poprawy zdrowia pacjentów.

Właściwości
•     Bloczki, leżanki i ławki treningowe MTT stanowią ogólną koncepcję ekonomicznych 
      rozwiązań dla wszystkich rozwiązań terapeutycznych
•     Wysoka jakość wykonania - wszystkie produkty wyprodukowano w Niemczech
•     Czułość terapeutyczna i ekonomia użytkowania
•     Dwa wyjścia linek
•     Małe przeskoki obciążeń i wiele wersji urządzeń pozwala stosować je w różnorodnych 
      urazach
•     Obudowa ochronna i kompaktowe wymiary

•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 580 x 550 x 2150
•     Obciążenie maksymalne [kg]: 20
•     Przyrost obciążenia: 6 x 2 kg, 2 x 4 kg

•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 1300 x 1100 x 2220
•     Obciążenie maksymalne [kg]: 20
•     Przyrost obciążenia: 6 x 2 kg, 2 x 4 kg

•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 1300 x 1100 x 2220
•     Obciążenie maksymalne [kg]: 60
•     Przyrost obciążenia: 10 x 2 kg, 10 x 4 kg

•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 580 x 550 x 2150
•     Obciążenie maksymalne [kg]: 60
•     Przyrost obciążenia: 10 x 2 kg, 10 x 4 kg

•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 950 x 550 x 2450
•     Obciążenie maksymalne [kg]: 80
•     Przyrost obciążenia: 16 x 5 kg

Akcesoria
•     System biofeedbacku z wyświetlaczem, bazą danych i kartami pacjentów - SmartPanel
•     Drążek do ćwiczeń tricepsów
•     Drążek do ćwiczeń bicepsów
•     Uchwyty do rąk
•     Uchwyt do ćwiczeń mięśni pleców
•     Pasy i opaski na stawy
•     Ławki i krzesełka do zajmowania pozycji funkcjonalnych przy urządzeniach

Ławeczki
•     Crunch bench
•     Professional press bench, flat
•     Flat bench
•     Trunk trainer combi
•     Adjustable incline / flat bench

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/kolumny
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/compass210

Urządzenia do ćwiczeń izodynamicznych

16.952.003

Compass® 210

Linia Compass® 210 zgodna jest z koncepcją treningową “auto-stabilizacji”. Ćwiczenia te ukierun-
kowane są na zachowanie prawidłowej i stabilnej pozycji podczas aktywnych ćwiczeń i treningów, co 
zapewnia pracę na maksymalnym i bezpiecznym, indywidualnym dla każdego użytkownika poziomie. 
Koncepcja oparta jest na unikalnym siedzisku (podobny do siodła), które pozwala na przyjmowani 
pozycji niedostępnych na podobnych urządzeniach i maksymalnie przybliża aktualne obciążenie 
treningu do możliwości trenującego. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń treningowych, niektóre 
z ćwiczeń na Compass® 210 wykonywane są na stojąco. Prowadzi to do większego wykorzystania 
mięśni tułowia i wzmaga aktywność metaboliczną oraz zapotrzebowanie na energię w czasie treningu.

Właściwości
•     Ćwiczenia koncentryczne i ekscentryczne
•     Wykorzystanie oporu hydraulicznego
•     Ustawienia oporu niezależne dla obu kierunków ruchu - pozwala to na szybkie rozpoczęcie 
      ćwiczeń bez mozolnego ustawiania urządzenia
•     Rewolucyjnie zaprojektowane siedzisko-siodło
•     Zwiększone wykorzystanie mięśni tułowia w treningu
•     Zwiększony wydatek metaboliczny w porównaniu do innych, standardowych urządzeń 
      o podobnym przeznaczeniu
•     Opcjonalne połączenie z oprogramowaniem i wykorzystanie stanowiska Workoutpoint
•     Ćwiczenia ukierunkowane na bardzo konkretne partie mięśni
•     Bardzo wysoka jakość wykonania i bezawaryjność - urządzenia produkowane są w Niemczech
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/compass530

Funkcjonalny trening medyczny

18.952.022 - 128

Compass® 530

Linia Compass® 530 jest kompletnym zestawem urządzeń stosowanych w medycznym treningu rehabilitacyj-
nym w celu poprawy siły mięśniowej, wytrzymałości i koordynacji nerwowo-mięśniowej. Składa się z 8 urządzeń 
medycznych do treningu górnej i dolnej części ciała, tułowia oraz pleców. Umożliwia prowadzenie obiektywnej 
oceny i treningu, co pozwala uzyskać optymalne rezultaty prowadzonej terapii.

Szukasz rozwiązań o większej funkcjonalności?
Zapytaj nas o linię Compass 600

Właściwości
•     Możliwość prowadzenia treningu w warunkach statycznych i dynamicznych
•     Oszczędność miejsca – urządzenia pozwalają na trening dwóch partii mięśni z niezależnym ustawieniem 
      oporu
•     Ćwiczenia ukierunkowane na bardzo konkretne partie mięśni
•     Szeroka możliwość zmiany ustawień urządzeń
•     Szerokie spektrum akcesoriów dla poszczególnych stacji treningowych
•     Ergonomiczna konstrukcja stacji treningowych ułatwiająca dostęp i wykonanie ćwiczeń dla nawet 
      najbardziej wymagających ćwiczących
•     Zastępcza informacja zwrotna podczas treningu na wyświetlaczu Smart Panel (opcja)
•     Oełna dokumentacja testów i przeprowadzonych treningów z wykorzystaniem systemu kart chipowych lub 
      systemu RFID (opcja)
•     Możliwość tworzenia własnych testów i programów treningowych (przy użyciu Smart Panel i kart 
      chipowych lub systemu RFID)
•     Możliwość wymiany danych poprzez system ProxOs z urządzeniami linii Kardiomed oraz Tergumed
•     Pełny nadzór i wgląd w treningi zrealizowane przez ćwiczącego (przy użyciu Smart Panel)

129



tr
en

in
g

 f
u

n
kc

jo
n

a
ln

y
 i 

sp
o

rt
ow

y

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/itensic-proxomed

18.952.119 (f-effect)
18.952.120 (b-effect)
18.952.121 (s-effect)

Itensic

Urządzenie Itensic zaprojektowano do innowacyjnego treningu wzmacniającego od wewnątrz jednocześnie mięśnie 
pleców i brzucha. 

Funkcje
Wszystkie trzy urządzenia ukierunkowane są na intensywne ćwiczenia mięśni w dolnych partiach pleców. Urządzenia 
różnią się przyjmowaną pozycją siedzącą oraz wykonywanymi ruchami dzięki czemu każde pobudza inną grupę mięśniową:

•     itensic f-effect (“Przód”) stymuluje dolne mięśnie brzucha, zewnętrzne oraz wewnętrzne mięśnie skośne brzucha, 
      a także dolne partie brzucha. W przeciwieństwie do innych urządzeń, eliminuje kompensację spowodowaną pracą 
      zginaczy stawu biodrowego

•     itensic b-effect („Tył”) trenuje głębokie mięśnie grzbietu, w szczególności mięsień wielodzielny. W odróżnieniu od 
      innych urządzeń, eliminuje kompensację spowodowaną pracą odwodzicieli stawu biodrowego

•     itensic s-effect (“Bok”) jest przeznaczony do ćwiczeń mięśnia poprzecznego brzucha. W odróżnieniu od innych 
      urządzeń, eliminuje kompensację spowodowaną pracą odwodzicieli stawu biodrowego

Poziomy trudności
Poziom trudności urządzenia reguluje się zmieniając kąt pozycji siedzącej. W zależności od sprawności fizycznej 
użytkownika, urządzenie może być ustawione od lekkich do ciężkich obciążeń. 

Konstrukcja
Cała konstrukcja urządzenia jest pokryta farbą proszkową, aby zapobiec zniszczeniom spowodowanym korozją. Siedzisko 
oraz inne powierzchnie kontaktowe urządzenia są wytapicerowane oraz obłożone łatwą do czyszczenia sztuczną skórą, 
która tak jak reszta urządzenia może być łatwo zdezynfekowana.

MODEL B-EFFECT F-EFFECT S-EFFECT

Powierzchnia podstawy około 1,245 x 992 [mm] +/- 5% około  1,446 x 992 [mm] +/- 5% około 1,243 x 992 [mm] +/- 5%

Wysokość urządzenia około 1,403 [mm] +/- 5% około 1,785 [mm] +/- 5% około 1,294 [mm] +/- 5%

Ciężar urządzenia około 72 [kg] +/- 5% około 97 [kg] +/- 5% około 130 [kg] +/- 5%

Ciężar niższej sekcji około 45 [kg] +/- 5% około 50 [kg] +/- 5% około 60 [kg] +/- 5%

Ciężar wyższej sekcji około 27 [kg] +/- 5% około 30 [kg] +/- 5% około 70 [kg] +/- 5%

Średnia intensywność 
użytkowania

320 dni / rok; 10 godzin / dzień 320 dni / rok; 10 godzin / dzień 320 dni / rok; 10 godzin / dzień

Zobacz jak odbywa się 
trening przy wykorzystaniu 
każdego z urządzeń serii 
itensic!

Film ukazuje różnicę w pracy 
mięśni podczas wykorzystania 
urządzeń itensic i ćwiczeń 
tradycyjnych.
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/eccentron

System do oceny i treningu ekscentrycznego 
w rehabilitacji i sporcie

18.953.010

Eccentron

Praca ekscentryczna jest integralną częścią ruchu człowieka podczas czynności 
funkcjonalnych jak np. schodzenie ze schodów, odkładanie obciążenia, zejście 
z  wzniesienia. Praca ekscentryczna wywołuje specyficzne reakcje i przynosi określone 
korzyści w porównaniu z pracą koncentryczną dla ćwiczącego. Jako główne korzyści 
wymieniać można m.in.:

•     Zdolność do większego obciążenia układu ruchu o 30-40% w porównaniu do pracy 
      koncentrycznej
•     Mniejsze obciążenie metaboliczne (O2 nawet do 80%) podczas pracy ekscentrycznej 
      w porównaniu do pracy koncentrycznej
•     Niższe subiektywne odczucie wykonanej pracy 

Niezwykłe korzyści dla potrzeb różnorodnych populacji
Obiektywna ocena wielkości wykonanej pracy podczas treningu ekscentrycznego, 
precyzyjny dobór obciążeń treningowych oraz monitorowanie progresji stanowi solidną 
bazę do bezpiecznej i efektywnej pracy w populacjach: 
•     GERIATRYCZNEJ: bezpieczne rozwijanie siły mięśniowej i stabilności, celem rozwijania 
      równowagi, mobilności i obniżenia ryzyka upadków
•     SPORTOWCÓW: poprawa siły eksplozywnej i wyniku sportowego
•     PACJENTÓW: kontrola obciążeń treningowych w pracy układu ruchu jednonóż 
      w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
•     PACJENTÓW KRĄŻENIOWO-ODDECHOWYCH: efektywne wzmacnianie wśród 
      najtrudniejszych przypadków

Możliwości oprogramowania
•     Aktywny słupek (pod stopą): siła z jaką dociskany jest pedał przez kończynę
•     Poprzednie słupki: poprzednie kontakty stopy z pedałem (wartość docisku przez 
      kończyny)
•     Cel założona wartość siły: oparte o wartość uzyskaną w trakcie 10s testu
•     Realizacja celu %: wartość (czas) gdy uzyskany zostaje wynik założony dla obu 
      kończyn
•     „Diamenty”: ”nagroda” za realizację założonego celu
•     Szybkość: modyfikowana w opcjach oprogramowania, wartość ustawiona w zależności 
      od komfortu pacjenta i celu
•     Avatar: Avatar animowany przedstawiający osobę schodzącą ze wzgórza
•     Tło: góry i drzewa poruszające się w założonym tempie dla ćwiczącego, dające 
      wrażenie schodzenia z góry
•     „Duch” (nie pokazany na rysunku): półprzezroczysty avatar przedstawiający wielkość 
      pracy wykonanej podczas poprzedniej sesji treningowej (w tym samym czasie)

Dane techniczne
•     Moment siły: 3300 N (zależny od prędkości silnika i zakresu ruchu pedału nożnego)
•     Prędkość: 6 - 40 stopni/s
•     Minimalny zakres ruchu pedału nożnego: 17 °
•     Maksymalny zakres ruchu pedału: 30 °
•     Regulacja wysokości (wzrost ćwiczącego): 140-201cm
•     Rozmiary: 68x228x152 (szer x dł x wys)
•     Waga: 325kg
•     Zasilanie: 100 - 250 V
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/motomed-loop

Terapia ruchowa przy użyciu elektrycznych 
robotów specjalistycznych

12.102.001-022

Motomed Loop

Właściwości
•     Aktywacja szczątkowej siły mięśni - możliwe jest ponowne odkrycie i wzmocnienie 
      ukrytych szczątkowych sił mięśni. Nawet wtedy, gdy pełny ruch własny nie jest jeszcze 
      możliwy
•     Zmniejszenie spastyczności - rozluźnienie muskulatury przy spastyczności 
      napadowej, zwiększonym napięciu mięśniowym, a także przy ogólnych ograniczeniach 
      ruchomości
•     Przeciwdziałanie zmęczeniu - można ograniczyć zespół przewlekłego zmęczenia. 
•     Lepszy przepływ limfy - trening ruchowy z MOTOmed może zwiększyć przepływ limfy, 
      a tym samym zmniejszyć opuchlizny i obrzęki spowodowane zatorami limfatycznymi

Wspomaganie chodzenia 
Niezbędna do chodzenia podstawowa sprawność, siła mięśni, wytrzymałość i koordynacja 
może być utrzymana i rozwinięta.

Trening barków 
Regulacja wysokości pozwala na indywidualną regulację kąta nachylenia ramion/tułowia 
dla optymalnego treningu mięśni barków, szyi i pleców.

Trening mięśni brzucha 
Regularny trening ruchowy z użyciem MOTOmed może aktywować mięśnie tułowia, 
brzucha i dna miednicy.

Wzmocnienie psychiki i poprawa samopoczucia 
Regularny trening przy zastosowaniu MOTOmed może pomóc w przezwyciężaniu 
nastrojów depresyjnych i obudzić nową energię. 

Funkcje zawarte we wszystkich modelach 
MOTOmed:
•     Opór hamowania od 0 do 20 (aktywny)
•     Elektroniczna pomoc przy wchodzeniu 
      i schodzeniu
•     Zatrzymanie awaryjne
•     Ochrona ruchu
•     Napęd rozluźniający
•     Program rozluźniania spastyczności
•     Trening symetryczny
•     Wyświetlanie napięcia (średnia wartość)
•     Analiza treningu (udział treningu 
      pasywnego i aktywnego wyświetlane są 
      oddzielnie)
•     Regulacja mocy silnika od 1 do 10

Zmniejszenie skutków braku ruchu
•     Zaburzenia układu krążenia
•     Sztywność stawów
•     Problemy z trawieniem i oddawaniem moczu
•     Zmniejszona gęstość kości (osteoporoza)
•     Gromadzenie się wody w nogach (obrzęki)
•     Niewydolność serca i układu krążenia
•     Nadciśnienie
•     Zaburzenia przemiany materii (cukrzyca)
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Pakiet aktualizacji: rotor do nóg lub rąk ma możliwość 
rozbudowania o dodatkowe akcesoria

• • • • • •

Symultaniczna terapia ruchowa (jednoczesny ruch nogami 
i rękami)

•

Kolorowy wyświetlacz dotykowy, składany o regulowanym 
nachyleniu, format obrazu 16:9 = 7”

• • • • • • • • • • • • • • • •

Kolorowy wyświetlacz dotykowy z przyciskami dotykowymi, 
regulowane nachylenie wielkość 26,1x16,3 = 12,1”

•

Kolorowy ekran z przyciskami dotykowymi wielkości 
11,3cmx8,4cm = 5,7”

• •

Prędkość (pasywna) od 1 do 60 obr./min • • • • • • • 1-90 
obr/
min

1-90 
obr/
min

• • • • • • • • • •

Trening nóg (pasywny, wspomagany, aktywny) • • • • • • • • • • • • • • • •
Trening rąk (pasywny, wspomagany, aktywny) • • • • • • • • • • • •
Przejście z treningu nóg na trening rąk i z powrotem dotykowo 
poprzez oprogramowanie

• • • • •

Elastyczne pozycjonowanie przycisków obsługowych na 
ekranie (na dole, po lewej lub po prawej stronie ekranu)

•

Wyświetlanie treningu symetrycznego za pomocą wykresu 
słupkowego

• •

Wyświetlanie treningu symetrycznego za pomocą 
animowanych piktogramów

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Programy terapeutyczne • • • • • • • • • • • • • • • •
Gry/programy motywacyjne • • • • • • • • • • • • • • • •
Filmy •
Port USB i port szeregowy • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rotor do nóg o regulowanej wysokości, beznarzędziowy • • • • • • • • • • • • • • •
Rotor do rąk o regulowanej wysokości, beznarzędziowy • • • • • • • • • • • •
Pokryte tworzywem sztucznym pedały bezpieczeństwa • • • o o • • • • • • • o o • •
Prowadnice nóg z uchwytami na łydki o o o o o o o • o o o o • • o o
Samoobsługowe uchwyty na stopy o o o o o o o • o o o o o o o o
Zabezpieczenie wózka inwalidzkiego przed przewróceniem o o o o o o o o o o o o o o o
Szybka regulacja promienia pedału o o o o o o o • o o o o
Mankiet na nadgarstek do mocowania dłoni o o o o o o o o o o o o
Uchwyt na przedramiona z mankietem o o o o o o o o o o o o
Uchwyty Tetra o o o o o o o o o o o o

 •  wyposażenie standardowe      o  akcesoria

133



tr
en

in
g

 f
u

n
kc

jo
n

a
ln

y
 i 

sp
o

rt
ow

y

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/hpcosmos-airwalk

18.806.001-022

H/P Cosmos

Bieżnie h/p cosmos są znaną i cenioną na rynku marką. Niezmiennie od 1988 roku wyróżnia je sprawdzona 
technologia, design i wysoka jakość oraz dbałość o bezpieczeństwo użytkowania – dotyczy to zarówno flagowego 
produktu firmy, jakim są bieżnie, ale również odnosi się do ergometrów rowerowych, drabin treningowych 
i systemów do treningu w sporcie. Firma h/p cosmos jest także wybierana jako platforma dla innych firm 
produkujących najwyżej klasy rozwiązania, takich jak zebris oraz Proxomed. Zarząd h/p cosmos jest tak pewny 
swoich rozwiązań, że oferuje, jako jedyna na rynku firma – 20 lat gwarancji na silnik i 3 lata na ramę, w większości 
swoich modeli, przy regularnych przeglądach serwisowych. To wszystko składa się na ich myśl przewodnią: Ahead 
of time® – wyprzedzając czas. Bieżnie h/p cosmos można dowolnie konfigurować, w podstawowej ofercie znajduje 
się 10 podstawowych modeli, z wieloma opcjami modyfikacji. W celu właściwego doboru bieżni, prosimy o kontakt, 
poniżej kilka głównych modeli, doposażeń opcjonalnych oraz główne pytania, na które należy odpowiedzieć, aby 
optymalnie dobrać bieżnię.

Panel sterujący bieżnią pozwala na wykorzystanie ponad 40 programów treningowych i testowych, wyświetlając 
jednocześnie dane o prędkości, czasie, dystansie, energii, mocy i innych. Bieżnie są kompatybilne z pasami Polar®, 
mogą także posiadać interfejs pozwalający na współpracę z najpopularniejszymi ergospirometrami na rynku.

Właściwości
•     Rozmiar pasa (od 150  x 50 cm aż do 450 x 300 cm!)
•     Prędkość maksymalna (od 10 km/h aż do 80 km/h!)
•     Elewacja (0 aż do nawet 28%)
•     Bieżnia medyczna lub sportowa
•     System zabezpieczenia przed upadkiem (rama, mocowanie do sufitu, odciążenie pneumatyczne)
•     Typ poręczy bocznych (np. krótkie, długie, asymetryczne, demontowalne itd.)

Model Rozmiar pasa Prędkość Elewacja

Pluto 150 x 50 cm 0-18 km/h 0—20%

Stratos 150 x 50 cm 0-22 km/h 0%

Mercury 150 x 50 cm 0-22 km/h 0-25%

Stellar 170 x 65 cm 0-25 km/h 0%

Quasar 170 x 65 cm 0-25 km/h 0-28%

Pulsar 190 x 65 cm 0-40 km/h -25% - 25 %
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Robowalk Expander

Unikalne na rynku rozwiązanie – system cięgien  (ek-
spanderów) montowany z przodu i/lub z tyłu bieżni.  Do 
nóg osoby ćwiczącej są przymocowane specjalne cięgna 
elastyczne, które – w zależności od kierunku rozciągan-
ia zadają obciążenie lub wspomagają ruch uda i podud-
zia, co otwiera zupełnie nowe możliwości terapeutyczne 
i  treningowe. Dodatkowo, pozycja cięgien jest regulow-
ana zarówno w pionie, jak i w poziomie, co pozwala na 
regulację obciążenia kończyny lub odciążenia kończyn 
w wielu płaszczyznach ruchu. Przednie ekspandery 
działają wspomagająco przy chodzeniu po bieżni, pod-
czas gdy ekspandery tylne generują opór, co sprawia, 
że każdy z modułów posiada inną funkcją. Dodatkowo, 
każdy z ekspanderów może być montowany zarówno do 
uda, jak i do podudzia. Tylne ekspandery mogą również 
wspomagać pozycjonowanie kończyn dolnych – dzięki 
możliwości ich ustawienia po zewnętrznej stronie bieżni, 
a nie bezpośrednio za pasem transmisyjnym. 

Moduł odciążenia h/p cosmos airwalk® to pneumatyczny system do pełnego odciążenia pacjenta podczas terapii na bieżni h/p 
cosmos. W zależności od modelu, możliwe jest odciążenia masy ciała do 80 kg (standard) lub nawet 120/160/240 kg (opcja), co 
sprawia, że nie tylko możemy płynnie i precyzyjnie dopasowywać odciążenie pacjenta do jego potrzeb i bieżących możliwości, 
ale dzięki tak dużej regulacji – trenować w warunkach podobnych do zmniejszonej grawitacji – zwłaszcza w połączeniu z modułem 
ekspanderów wspomagających lub oporujących kończyny dolne. Unikalne cechy systemu to:
•     Odciążenie do 80 kg (standard) lub nawet 240 kg (opcja)
•     Możliwość obrotu o 360° w trakcie trwania treningu bez odpinania osoby ćwiczącej
•     Możliwość stosowania podczas analizy wydolności lub analizy ruchu – również jako zabezpieczenie przed upadkiem
•     Bezpieczne narzędzie do treningu funkcjonalnego, prewencji ryzyka upadków, treningu stabilizacyjnego oraz terapii chodu
•     Pełen dostęp do kończyn dolnych, miednicy i tułowia – także z modułem ekspanderów (robowalk)
•     Możliwość stosowania do każdej bieżni o pasie do 190 x 65 cm
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H/P Cosmos Gaitway 3D / 3D + 1D

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budowanie bieżni diagnostycznych i treningowych, 
firma h/p cosmos opracowała jedyna na rynku bieżnię, która posiada funkcjonalność po-
miaru sił reakcji podłoża w trzech osiach (Fx, Fy i Fz) posiadając jednocześnie pojedynczy 
pas pomairowy. Inne tego typu bieżnie posiadają system podwójnego pasa – zarówno 
w systemie  „tandem” (czyli osobny pas dla każdej kończyny) oraz systemie „fore-aft” (pas 
przedni i  tylni); każde z takich rozwiązań sprawia, że pozostaje pewna tzw. „martwa” strefa 
na łączeniu pasów, przez którą nie można zmierzyć całości siły reakcji podłoża.

Bieżnia h/p cosmos gaitway 3D posiada pojedynczy pas, dodatkowo, możliwe jest wybra-
nie rozmiaru powierzchni pasa bieżni ze standardowo dostępnych w h/p cosmos czyli: 
150x50 cm, 170x65 cm lub 190x65 cm – tak aby dopasować bieżnię do konkretnych potr-
zeb badawczych. Podobnie jest z innymi funkcjonalnościami – możliwe jest dopasowanie 
bieżni także pod kątem maksymalnej rozwijanej prędkości (od 22 km/h do nawet 45 km/h) 
czy regulacji kąta nachylenia bieżni.

Kolejną unikalną funkcją jest możliwość dalszego rozszerzenia możliwości diagnostycznych 
o pomiar rozkładu ciśnienia podeszwowego. Dzięki współpracy z firmami Zebris GmbH oraz 
Noraxon USA Inc. stworzono jedyną na rynku bieżnię, która oprócz pomiaru sił 3D posia-
da też jednoczasowy moduł do pomiaru 1D, czyli ciśnienia podeszwowego. Dzięki temu, 
bieżnia w konfiguracji Gaitway 3D + 1D posiada następujące dodatkowe możliwości:

•     Zsynchronizowany pomiar sił 3D oraz 1D z dodatkowej matrycy ciśnieniowej Zebris
•     Zsynchronizowane dwie szybkie kamery wideo Noraxon Ninox 300C
•     Platformę programową do synchronizacji danych biomechanicznych Noraxon MR3, 
      dzięki której można rozszerzać pomiar o kolejne narzędzia kompatybilne, jak systemy 
      Noraxon Ultium EMG oraz Noraxon Ultium Motion
•     Dodatkowe możliwości diagnostyczne dzięki matrycy Zebris, takie jak: analiza 
      rozkładu gęstości ciśnienia podeszwowego pod każdą ze stóp podczas chodu i biegu, 
      z podziałem stóp na strefy

Zapytaj nas o więcej szczegółów lub umów się na 
demonstrację on-line możliwości bieżni!

Główne możliwości oprogramowania: Gaitway 3D:
•     Zapis sił reakcji podłoża 3D oraz prędkości bieżni
•     Dekompozycja sił dla lewej i prawej kończyny w czasie rzeczywistym
•     Informacja zwrotna dla osoby badanej w zakresie wszystkich mierzonych parametrów
•     Mierzone parametry (m.in.): długość i szerokość kroku, częstość, czasy trwania fazy 
      podporu i przenoszenia (dla chodu), czasy kontaktu i lotu (dla biegu), 
      symetria/asymetria cyklu chodu/biegu, wartość szczytowe sił w momentach 
      charakterystycznych cyklu, orientacja wektorów siły i inne
•     Dostęp do danych surowych oraz sygnałów nieprzetworzonych (np. do integracji 
      z systemami analizy ruchu)
•     Kontrola prędkości bieżni oraz możliwość ustawienia trybu samoregulacji prędkości 
      (np. przy testach czasowych, jak test 6-minutowy, bieżnia analizuje częstość kroków 
      i na tej podstawie samodzielnie reguluje prędkość)
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Profesjonalne bieżnie

16.970.034

16.970.015

16.970.001

Woodway

4Front

Curve

Path

Amerykańska firma Woodway® produkuje wysokiej jakości, profesjonalne bieżnie, które zna-
jdują zastosowanie w treningu zawodowych sportowców i olimpijczyków, w klubach fitness 
oraz w rzetelnej ocenie motorycznej i rehabilitacji pacjentów po urazach. Ponad 90% klubów 
zawodowych w Stanach Zjednoczonych korzysta z bieżni w technologii Woodway. Jest on 
także stosowany przez wszystkie liczące się na świecie profesjonalne kluby piłkarskie, druż-
yny NHL czy NBA. Wszystkie bieżnie są w całości produkowane w USA. Jakość potwierdza 
oferowany okres gwarancji: do 10 lat na ramę, do 7 lat na funkcjonowanie pasa bieżni, do 5 
lat na silnik i do 3 lat na elementy niepoddane siłom tarcia.

Podsumowanie 40 lat doświadczeń firmy. Następca bardzo 
popularnego modelu DESMO. W budowie wzięto pod uwagę 
wszystkie czynniki, które występują w najbardziej oblega-
nych placówkach, gdzie bieżnia poddawana jest naprawdę 
surowym testom praktycznym. Powierzchnia SlatBelt® ab-
sorbuje bieg do tego stopnia, że jest on prawie niesłyszalny. 
Największy na rynku, wbudowany 19” ekran HD sprawia, iż 
trening w pomieszczeniu nigdy jeszcze nie był tak ciekawy. 
Zajmij, połącz i  zabaw swoich klientów dodając platformę 
Netpulse i 19-calowy ekran HD. TV na życzenie, Klipy na 
życzenie, Personalizowana Playlista, Ćwiczenia Online i TV 
kablowa – platforma Netpulse jest regularnie aktualizowana, 
dzięki czemu klienci się nie znudzą.

Bieżnia o charakterystycznym, wygiętym w łuk pasie – 
wymusza ergonomiczny, naturalny ruch. Napędzana jest 
przez ćwiczącego, bez użycia energii elektrycznej przez co 
jest przyjazna środowisku i bardzo oszczędna. Pozwala na 
monitorowanie parametrów treningowych oraz prowadzenie 
eksplozywnego treningu biegowego.

Wysokiej jakości bieżnia ze standardowym wyświet-
laczem z obsługą manualną. Wyświetlane parametry: pręd-
kość, pokonany dystans, nachylenie, tętno, czas, ilość 
spalonych kalorii. Posiada 10 wbudowanych programów 
treningowych oraz 99 programów do modyfikacji przez 
ćwiczącego. Posiada moduł do sterowania pracą bieżni na 
podstawie odczytywanego tętna.

Unikalny pas biegowy
Bieżnie Woodway® wykonano przy uży-
ciu unikalnej nawierzchni Slat-Flex® oraz 
pasa Slat-Belt®. Slat-Flex® jest to system 
poprzecznie ułożonych, wulkanizowanych 
i elastycznych listew napędzanych pasem 
zębatym i łożyskami, zapewniający pre-
cyzyjny ich ruch oraz absorbcję obciążeń. 
Dwie prowadnice z łożyskami pozwalają na 
swobodne przesuwanie pasa bieżni, elim-
inując energochłonny mechanizm przesu-
wania pasa bieżni jak w  tradycyjnych 
rozwiązaniach. Zastosowanie systemu Slat-
Flex® zmniejsza działanie szkodliwych sił 
kompresyjnych na stawy podczas biegania 
nawet o 90%. Użyta technologia zapewnia 
bezawaryjną i bezinwestycyjną pracę przez 
ponad 320 000 km!

Model 4Front Curve Path Pro Pro XL Force

Wymiary:
długość

szerokość
wysokość

 [mm]

1930
890

163-188*

1730
790
1730

1500
970

1520

1960
1220
1730

2460
1220
1730

2620
970

2290

Wymiary pasa 
biegowego [cm]

55 x 173 43 x 170 55 x 132 70 x 173 70 x 224 55 x 173

Prędkość [km/h] 0-20 (29*) - 0-18 (24*) 0-24 (27*) 0-24 (27*) -

Elewacja [%]
0-15 (0-

25, -3-12)
- 0-15

0-25 (-3-
12*)

0-25 (-3-12*) -

Waga [kg] 202 111 168 261 307 255

Maksymalne 
obciążenie [kg]

363 363 363 363 363 363

technomex.pl/4front

technomex.pl/curve

technomex.pl/path
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/ftg

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/force

16.970.003 16.970.009

Curve FTG Force

Najnowszy produkt firmy Woodway to połączenie 
Curve z unikatowym wygiętym pasem z dodatkowy-
mi 20 poziomami oporowania ruchu pasa bieżni. 
Bieżnia została tak zaprojektowana, aby umożli-
wić ćwiczenia we właściwej formie, z odpowiednim 
obciążeniem i z właściwą techniką. Równolegle 
względem siebie ustawione poręcze pozwalają przy-
brać biomechanicznie poprawną pozycję w czasie 
odpychania i przyciągania pasa bieżni oporowa-
nego na wybranym poziomie trudności, a wyświet-
lacz został tak zaprojektowany, aby informacje na 
nim wyświetlane zawsze były na wysokości oczu 
przy podniesionej głowie. Bieżnię zaprojektowano 
tak, aby jej kąt wynosił 130 stopni, co redukuje ob-
ciążenie ścięgna Achillesa obniżając tym samym 
ryzyko kontuzji. Aby jeszcze bardziej zwiększyć 
komfort użytkowania, bieżnia została doposażona 
o oprogramowanie ProSmart pozwalają trenować z 
wykorzystaniem wsparcia zaprogramowanych pro-
gramów treningowych, biofeedback’u i periodyzacji. 
Ponadto, oprogramowanie Stridelab pozwala użyt-
kownikowi uzyskać natychmiastową informację 
zwrotną umożliwiając trening właściwego wzorca 
chodu oraz biegu dla poprawienia efektów treningu 
i lepszego zdrowia.

Bieżnia do treningu i diagnostyki mocy w sporcie, un-
ikalna koncepcja diagnostyki sportowej wykorzystywa-
na w najlepszych ośrodkach szkoleń na całym świecie. 
Wykorzystuje hamulec elektromagnetyczny i czujnik 
mierzący siłę ciągu podczas biegu (bieżnia napędzana 
jest tylko przez badanego). System działa poprzez ust-
abilizowanie sportowca w jednym miejscu, dzięki czemu 
staje się on „napędem” lub „siłą”. Taki system ćwiczeń 
możliwy jest tylko w bieżni z systemem Slat Belt®, który 
pozwala pasowi na poruszanie się bez tarcia oraz na 
wytrzymywanie dużych obciążeń, generowanych przez 
najsilniejszych i najcięższych zawodników. Istnieje 
możliwość wprowadzenia biofeedbacku celem utrzy-
mania zadanego tempa biegu. Bieżnia współpracuje 
z oprogramowaniem monitorującym i archiwizującym 
parametry: czas, tętno, prędkość, wielkość pracy, moc, 
odległość. Przez dodanie oporu oraz programowanie go 
na interwały i tworzenie celów – prędkości, FORCE jest 
świetnym narzędziem do targetowanego treningu specy-
ficznego dla danego sportu, zgodnie z założeniami En-
ergy System Development (ESD). Innymi słowy, FORCE 
daje trenerowi i trenowanemu szansę na ćwiczenie 
prędkości, eksplozywności oraz wytrzymałości beztle-
nowej na skraju wydolności organizmu. Bieżnia FORCE 
nie posiada silnika, zużywa więc minimalne ilości prądu. 
Wszystko czego potrzeba, to chęć i determinacja trenu-
jącego.

Force 1.5 Software
Dodaje oprogramowanie do efektywnego śledzenia danych pacjenta, jego treningów 
i wyników. Możliwość tworzenia profili, śledzenia i porównywania wyników wydolnościowych, 
dzięki czemu możemy w łatwy sposób zaobserwować i zmierzyć postępy.

Force 2.0/2.5 Software
Dodaje nowy wymiar do treningu wydolności dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu 
Force. Trenerzy i trenowani mogą dostosowywać parametry treningu sportowca oraz badań 
feedback w kontrolowanym i mierzalnym środowisku.

Force 3.0. Software
Oprogramowanie przeznaczone do analizy cyklu chodu i badań specyficznych dla 
dyscyplin sportowych. Graficzne wyświetlanie danych, prędkościomierz z możliwością 
ustalania limitów oraz pomiar mocy wertykalnej dla lewej i prawej strony. Wszystko to 
pozwala na analizę długości kroku, częstotliwości i symetrii. Treningi mogą być zapisywane 
i poddawane analizie.
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Opór wodny

Linia produktów z oporem wodnym to zapewnienie płynnego, liniowo wzrastającego oporu bez chwilowych 
spadków. Dzięki wykorzystaniu wody sprzęt ten zapewnia szybkie i precyzyjne dawkowanie oporu oraz szeroki 
zakres jego regulacji – dzięki unikalnej właściwości wody, tzw. „zasada sześcianu” – dwukrotne zwiększenie 
szybkości poruszania się w wodzie wymaga aż ośmiokrotnego zwiększenia wysiłku. Opatentowane rozwiązanie 
FLUID Technology umożliwia prawie nieskończone możliwości zmian wartości oporu w zależności do objętości 
wody, przeciwstawiającej się ruchom ćwiczącego.

Działanie oporu
Dwie komory połączone są w jeden zbiornik, w komorze pasywnej (wewnętrznej) przechowywana jest woda. Opór 
jest tworzony przez wirnikowe łopatki pieniące wodę w komorze aktywnej (zewnętrznej). Poruszając wskaźnikiem 
zmieniamy poziom wody w każdej komorze. Maksymalny opór osiągamy kiedy największa objętość wody jest 
w komorze aktywnej.
•     Poziom 1 – lekki opór – większość wody jest w komorze pasywnej
•     Poziom 10 – średni opór – objętość wody w komorach jest równa
•     Poziom 20 – najcięższy opór – większość wody znajduje się w komorze aktywnej

E920 – Ergometr do treningu górnej części ciała
•     20 poziomów oporu
•     Ramiona o regulowanej długości (12 – 24 cm)
•     Ćwiczenia w pozycji na siedząco, stojąco lub bezpośrednio z wózka 
      inwalidzkiego
•     Ćwiczenia w obu kierunkach (do przodu i do tyłu)
•     Samopoziomujące uchwyty o zmiennym kącie
•     Regulacja głównego ramienia z pozycji poziomej do pionowej przy 
      pomocy siłownika gazowego
•     Interaktywny wyświetlacz (szybki start, wybór programów, trening 
      interwałowy, pamięć sześciu poprzednich sesji, unikalny system 
      PACER, test 500 m, ciągły odczyt: czasu, odległości, mocy (W), 
      szybkości, obrotów na minutę (RPM) i spalonych kalorii)
•     Regulacja siedziska w 4 pozycjach
•     Wyjmowane, jezdne siedzisko do ćwiczeń w pozycji stojącej lub dla 
      wózka inwalidzkiego
•     Profilowane, miękkie siedzenie z podparciem lędźwi
•     Podpórki na stopy dla dodatkowej stabilności
•     Wbudowany czujnik tętna
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1800 x 1000
•     Dopuszczalne obciążenie [kg]: 150

E720 – wielofunkcyjny ergometr treningowy
•     20 poziomów oporu
•     Ergometr do kończyn dolnych lub kończyn górnych
•     Pedały/uchwyty o podwójnym działaniu (opatentowane)
•     Ćwiczenia w obu kierunkach (do przodu i do tyłu)
•     Główne ramię z przeciwwagą o regulacji w zakresie 360 stopni
•     Niskie (54 cm), obrotowe siedzisko ułatwiające wejście na urządzenie
•     Interaktywny wyświetlacz z portem USB (szybki start, wybór 
      programów, trening interwałowy, pamięć sześciu poprzednich sesji, 
      unikalny system PACER, test 500 m, ciągły odczyt: czasu, odległości, 
      mocy (W), szybkości, obrotów na minutę (RPM) i spalonych kalorii)
•     Profilowane, miękkie siedzenie z podparciem lędźwi
•     Wbudowany czujnik tętna
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1210 x 950
•     Dopuszczalne obciążenie [kg]: 150

E520 – Wioślarz z oporem wodnym
•     20 poziomów oporu
•     Wygodne siedzisko i ergonomiczne uchwyty
•     Interaktywny monitor z portem USB (szybki start, wybór programów, 
      trening interwałowy, pamięć sześciu poprzednich sesji, unikalny 
      system PACER, test 500 m, ciągły odczyt: czasu, odległości, mocy 
      (W), szybkości, obrotów na minutę (RPM) i spalonych kalorii)
•     Cichy, innowacyjny pas prowadzący (Dyneema® cable) – brak 
      konieczności smarowania
•     Unikalne podparcie stóp zapewniające stabilną pozycję
•     Wbudowany czujnik tętna
•     Kółka transportowe
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 710
•     Dopuszczalne obciążenie [kg]: 204

E316 – wioślarz z oporem wodnym
•     16 poziomów oporu
•     Wygodne siedzisko i ergonomiczne uchwyty
•     Regulowana wysokość podnóżków oraz pasy zapewniające optymalne i komfortowe umieszczenie stóp
•     Interaktywny monitor z portem USB (szybki start, wybór programów, trening interwałowy, pamięć sześciu 
       poprzednich sesji, unikalny system PACER, test 500 m, ciągły odczyt: czasu, odległości, mocy (W), szybkości, 
       obrotów na minutę (RPM) i spalonych kalorii)
•     Unikalny układ napędowy
•     Cichy, innowacyjny pas prowadzący (Dyneema® cable) – brak konieczności smarowania
•     Wbudowany czujnik tętna
•     Gumowe stopki zwiększające przyczepność oraz szerokie kółka transportowe
•     Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 2120 x 810
•     Dopuszczalne obciążenie [kg]: 150

E316 E520 E720 E920
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fluid-power-ube

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fluid-power-ube

Zobacz produkty na naszej stronie:
technomex.pl/powerzone

16.815.001 - 006

Ergometr do ćwiczeń górnej części ciała Wioślarz

16.815.001 16.815.002

Fluid Power 
Zone

Fluid Power UBE Fluid Power Row

•     Do treningu interwałowego o wysokiej intensywności
•     Możliwość ćwiczeń w dwóch kierunkach
•     Idealny do rozgrzewki górnej części ciała przed treningiem lub rehabilitacją
•     Moc szczytowa jest generowana od podstaw, aktywując stabilizację centralną
•     10 poziomów oporu wodnego (Fluid Force), w celu osiągnięcia stałego obciążenia 
podczas każdego ruchu

•     Trening w szybkim lub wolnym tempie, z oporem wodnym odczuwalnym natychmiast 
      oraz przez całą akcję wiosłowania (w wioślarzach pneumatycznych opór odczuwalny 
      jest dopiero po uzyskaniu dużego tempa ćwiczeń)
•     Wytrzymała platforma z konstrukcją zapewniającą wykonanie zarówno szybkich, 
      dynamicznych ruchów jak i wolnych z dużym obciążeniem
•     Regulowane, przesuwane podnóżki z zaawansowanym uchwytem stóp do 
      wspomagania pracy nóg
•     Wyprofilowane, antypoślizgowe siedzisko z opcjonalnym oparciem lędźwi (łatwe 
      wejście, zejście)
•     10 poziomów oporu wodnego (Fluid Force), w celu osiągnięcia stałego obciążenia 
      podczas każdego ruchu

FluidPowerZone to seria urządzeń do ćwiczeń z wykorzystaniem oporu wodnego, 
przeznaczonych do treningu w dowolnej strefie - Cardio, Power, Strength lub Speed. 
Urządzenia FluidPowerZone mogą być używane pojedynczo lub przez połączenie 
wielu urządzeń w celu stworzenia obwodu fitness. 

5 minut ćwiczeń na 6-ciu urządzeniach zapewnia 30-minutowy trening całego 
ciała. Opatentowana technologia podwójnego zbiornika wodnego Twin Tank 
zapewnia 10 różnych poziomów oporu wodnego dla koncentrycznych ruchów, 
które dostosują się do wszystkich poziomów i umiejętności.  Dzięki bezpiecznemu 
oporowi mają szerokie zastosowanie w  rehabilitacji ale także usatysfakcjonują 
entuzjastów fitnessu ogólnego jak i elitarnych sportowców.
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fluid-power-erg

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fluid-power-cube

Ergometr narciarski Trener ćwiczeń funkcjonalnych i siłowych

16.815.003 16.815.004

Fluid Power ERG Fluid Power Cube

•     Funkcjonalne ruchy : ski-erg, chopping, swinging .
•     Trening ruchów naprzemiennych, symetrycznych oraz skośnych.
•     Niezależny opór dla ruchów jednostronych i obustronnych.
•     Ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem oporu własnego ciała.
•     10 poziomów oporu wodnego (Fluid Force), w celu osiągnięcia stałego obciążenia 
      podczas każdego ruchu.

•     Łączy zalety kettlebells, ciężarów wolnych i kolumny oporowej.
•     Integruje ruchy górnej i dolnej części ciała, takie jak ruchy diagonalne, (chopping, 
      swinging).
•     Trzy oddzielne opcje oporu - 50%, 100% i 200%.
•     Ergonomiczny uchwyty dla dodatkowej stabilizacji podczas wykonywania przysiadów 
      i pracy kończyn dolnych.
•     Wielofunkcyjne ćwiczenia bez ryzyka urazu.
•     10 poziomów oporu wodnego (Fluid Force), w celu osiągnięcia stałego obciążenia 
      podczas każdego ruchu.
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fluid-power-press

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fluid-power-climb

Przysiad / zakrok Stepper / climbing

16.815.005 16.815.006

Fluid Power Press Fluid Power Climb

•     Trening całego ciała od przysiadu do wyprostowanych w górze ramion.
•     Bezpieczny trening zapewniający wykonanie ćwiczeń siłowych we właściwej formie, 
      urządzenie oferuje duży opór podczas wyciskania w górę oraz zerowy opór przy 
      schodzeniu w dół.
•     Profilowane naramienniki zapewniają wygodę podczas wykonywania przysiadów lub 
      wypadów.
•     Długie, ergonomiczne uchwyty umożliwiające pracę różnych grup mięśniowych przy 
      wyciskaniu w górę.
•     10 poziomów oporu wodnego (Fluid Force), w celu osiągnięcia stałego obciążenia 
      podczas każdego ruchu.

•     Dwie funkcje: stepper i climbing.
•     Wielopozycyjne uchwyty i różne pozycje wyjściowe.
•     Płynny i stały opór w całym zakresie ruchu, w przeciwieństwie do urządzeń 
      mechanicznych z napędem łańcuchowym.
•     Zapewnia lepszy trening układu sercowo-naczyniowego bez obciążania stawów.
•     Opcja zaangażowania całego ciała lub skupienia się na jego dolnej części.
•     10 poziomów oporu wodnego (Fluid Force), w celu osiągnięcia stałego obciążenia 
      podczas każdego ruchu.
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fisiotek3000g * za pomocą klawisza      ** z menu

Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej

Fisiotek 3000

Szyny serii Fisiotek 3000 służą do prowadzenia ćwiczeń stawu biodrowego, kolanowego 
oraz skokowego (3000TS).

Właściwości
•     Unikalne rozwiązanie – rehabilitacja stawu kolanowego oraz skokowego przy użyciu 
      tylko jednego urządzenia – Fisiotek 3000TS
•     Ćwiczenie w pozycji siedzącej lub stojącej
•     Funkcja rozgrzewki „WARM-UP” – przed rozpoczęciem właściwej sesji ćwiczeń 
      aplikowana jest seria ćwiczeń w mniejszym zakresie ruchu celem rozgrzania stawu 
      ćwiczonej okolicy
•     Konsola oraz programowalny pilot
•     Karta pamięci przyspieszająca i ułatwiająca pracę z urządzeniem
•     Opcjonalny wózek pod urządzenie
•     Opcjonalna przystawka RB200 do kończyn o długości mniejszej niż 72 cm 
      (61 – 72 cm) umożliwiająca osiągnięcie kąta 110°. Ta sama przystawka pozwala na 
      osiągnięcie kąta 135° dla kończyn o długości 72 – 100 cm (przeznaczona jest dla 
      modeli TS oraz N)

Zastosowanie
•     Złamania w obrębie kończyny dolnej, rekonstrukcjach z zespoleniem kości,
•     Unieruchomienia po uszkodzeniach torebki stawowej, struktur okołostawowych stawu 
      kolanowego i biodrowego,
•     Zwapnienia okołostawowe,
•     Po operacjach lub zabiegach plastycznych łękotek,
•     Zapalenia ścięgien stawów kończyny dolnej,
•     Zrosty torebki stawowej
•     Hypermobilności stawowej.

Model / nr kat

3000TS
   12.911.056

3000GS
 12.911.053

3000G
12.911.054

3000E
12.911.055

3000N
12.911.057

Mobilizacja st. kolanowego 
i biodrowego X X X X X

Mobilizacja st. skokowego X

Możliwość współpracy z Kartą 
Pamięci X X

Regulacja prędkości w trakcie 
zgięcia-wyprostu X X X

Regulacja prędkość X X X X X

Regulacja siły X X X X X

Regulacja czasu trwania 
ćwiczeń X X X X X

Automatyczne zwiększenie 
wyprostu X X X

Automatyczne zwiększenie 
zgięcia X X X

Przerwa w trakcie wyprostu X X X

Przerwa w trakcie zgięcia X X X X X

Funkcja rozgrzewki „Warm 
up” X * X * X ** X ** X **

Regulacja podpory stopy X X X

Limit automatycznego 
wzrostu wyprostu X X X

Powtórzenia ruchu na limicie 
zgięcia X X X X

Powtórzenia ruchu 
na limicie wyprostu X X X X

Zakres ruchu w st. 
kolanowym 0°÷110° 10°÷120° -10°÷120° -10°÷120° 0°÷110°

Zakres ruchu w st. skokowym 20°÷40° X X

Zakres ruchu w st. biodrowym 7° ÷ 115°

Prędkość ruchu 0.8°/sekundę ÷ 3,5°/sekundę

Siła 0-40kg

Zasilanie 220V/60Hz

Klasa 1B Standard EN60601-1

Waga 14 kg 9,5 kg 9,5 kg 9,5 kg 14 kg

Konstrukcja

wymagająca  
zmiany 

ustawień
dla 

kończyny
prawej 
i lewej

możliwość 
pracy obu
kończyn

bez 
zmiany

ustawień

możliwość 
pracy
obu 

kończyn
bez 

zmiany
ustawień

możliwość 
pracy
obu 

kończyn
bez 

zmiany
ustawień

wymagając  
a zmiany 
ustawień

dla 
kończyny

prawej 
i lewej
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fisioteklt

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fisiotekhp2

Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego

12.911.032

Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej

12.911.011

Fisiotek LT Fisiotek HP2

Szyna Fisiotek LT pozwala na trening w pozycji leżącej i siedzącej 
a szybkie i łatwe dostosowanie ramienia szyny do długości kończyny 
usprawnia przeprowadzanie zabiegu. 

Konstrukcja szyny Fisiotek HP2 pozwala na wykonywanie ruchów fizjologicznych stawów: barkowego oraz 
łokciowego i nadgarstka (opcjonalna przystawka HP229). 

Właściwości
•     Regulacja wysokości – ustawienie urządzenia względem osi obrotu 
      w ćwiczonym stawie
•     Pilot bezpieczeństwa (start – stop) dla pacjenta
•     Określanie granic ruchu
•     Waga 20 kilogramów

Właściwości
•     Trening w pozycji leżącej lub siedzącej
•     Praca w fizjologicznym zakresie ruchu dla stawów  
      kończyny górnej
•     Możliwość działania redresyjnego z kontrolą 
      przyłożonej siły
•     Mobilizacja kończyn górnych w obrębie stawów
•     Mobilizacja kończyn górnych w obrębie stawów 
      barkowych, łokciowych, promieniowo 
      -nadgarstkowych
•     Ergonomiczna i trwała konstrukcja z podstawą jezdną,
•     Indywidualny dobór wszystkich parametrów sesji 
      ćwiczeniowej
•     Funkcja rozgrzewki „WARM-UP” przed rozpoczęciem 
      właściwej sesji ćwiczeń aplikowana jest seria ćwiczeń 
      w mniejszym zakresie ruchu celem rozgrzania stawu 
      ćwiczonej okolicy
•     Przerwa po osiągnięciu skrajnych wartości zakresu ruchu
•     Funkcja automatycznego zwiększenia zakresu
•     Karta pamięci przyspieszająca i ułatwiająca pracę 
       z urządzeniem
•     Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta
•     Regulacja prędkości ruchu 1,5°/sec – 3,5°/sec
•     Regulacja czasu trwania ćwiczeń 0-60  minut lub bez 
      ograniczeń
•     Czytelne menu w języku polskim

Dane techniczne
•     Regulacja prędkości ruchu
•     Zakres zgięcie – wyprost: 0° - 180°
•     Zakres odwiedzenie – przywiedzenie: w pełnym fizjologicznym zakresie
•     Zakres rotacja zewnętrzna – wewnętrzna: 90° – 0° - 90°

Akcesoria
•     Zestaw do ćwiczenia nadgarstka i łokcia ze 
      statywem
•     Zestaw do stawu łokciowego (ze statywem lub bez)
•     Zestaw do ćwiczeń nadgarstka (ze statywem lub 
      bez)
•     Zestaw do ćwiczeń stawu łokciowego z podpórką 
      pod łokieć (dla posiadających zestaw do ćwiczeń 
      nadgarstka)
•     Zestaw do ćwiczeń nadgarstka z podpórką
•     Uchwyt do ćwiczeń pronacji i supinacji w stawie 
      łokciowym
•     Uchwyt do ćwiczeń zgięcia i wyprostu w stawie 
      łokciowym
•     Uchwyt do ćwiczeń zgięcia i wyprostu nadgarstka,
•     Podpórki pod dłoń i łokieć
•     Karty pamięci

Zakresy ruchu ćwiczeń dla poszczególnych stawów

Staw barkowy

Unoszenie przodem 5° - 180°

Odwiedzenie - przywiedzenie 5° - 180°

Rotacja zewnętrzna – rotacja 
wewnętrzna 90° - 0° - 90°

Staw łokciowy

Zgięcie – wyprost 0° - 150°

Odwracanie - nawracanie 0° - 150°

Staw nadgarstka

Zgięcie - wyprost 80° - 0° - 80°

Odwiedzenie promieniowe – od-
wiedzenie łokciowe 82° - 0° - 30°
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Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fisioteklt-g

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/ortoflex-l2

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/fisioteklt-p

Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawu łokciowego Szyna rehabilitacyjna CPM

Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawu łokciowego

12.911.060 12.473.002

12.911.061

Fisiotek LT-G Ortoflex L2

Fisiotek LT-P

Szyna Fisiotek LT-G pozwala na pasywną 
mobilizacje stawu łokciowego różnymi ru-
chami w ich fizjologicznym zakresie. Model 
LT-G charakteryzuje kompaktowa budowa, 
prostota obsługi i wysoka jakość wykonania. 
Urządzenie zamocowano na stabilnym wózku 
jezdnym.

Mając na celu dobro Państwa pac-
jentów pragniemy zaoferować nowy 
model szyny CPM do rehabilitacji 
stawu kolanowego oraz biodrowe-
go model OrtoFlex L2 firmy GOOD 
MEDICA Sp. z o.o.

Rehabilitacja przy pomocy szy-
ny CPM stanowi doskonałe uzu-
pełnienie procesu usprawniania 
w  warunkach szpitalnych, jak 
również w  trakcie samodzielnej re-
habilitacji w warunkach domowych. 

Szyna Fisiotek LT-P pozwala na pasywną 
mobilizacje stawu nadgarstkowego różnymi 
ruchami w ich fizjologicznym zakresie. Mod-
el LT-P charakteryzuje kompaktowa budowa, 
prostota ob- sługi i wysoka jakość wykonania. 
Urządzenie zamocowano na stabilnym wózku 
jezdnym.

Właściwości
•     Zakres ruchów zgięcia – wyprostu: 0° - 150°
•     Zakres pronacji – supinacji: 90° - 0° - 90°
•     Regulacja prędkości
•     Regulacja zakresu ruchu (wykonywana przy 
      pomocy elektromechanicznego włącznika),
•     Pilot bezpieczeństwa
•     Akcesoria w zestawie: 2 baterie i zasilacz  
      (ładowarka)

Specyfikacja urządzenia
1.     Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej biernej mobilizacji stawu 
        kolanowego i biodrowego (CPM Continuos Passive Motion)
2.     Szyna zaopatrzona w dwa dotykowe panele sterowania, panel główny oraz pilot 
        sterujący. Panel główny działa niezależnie umożliwiając sterowanie szyną bez użycia 
        pilota
3.     Gwarancja 24 miesiące

Parametry urządzenia
1.     Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120°
2.     Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100°
3.     Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 0° do 40°
4.     Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm
5.     Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm
6.     Zasilanie 100-240V/ 50/60 Hz

Wymiary
1.     Długość: 95 cm
2.     Szerokość: 32 cm
3.     Wysokość: 36 cm – 45 cm
4.     Ciężar: 8,8 kg

Właściwości
•     Zakres ruchów zgięcia – wyprostu: 0° - 150°
•     Zakres pronacji – supinacji: 90° - 0° - 90°
•     Regulacja prędkości
•     Regulacja zakresu ruchu (wykonywana 
      przy pomocy elektrome- chanicznego 
      włącznika)
•     Pilot bezpieczeństwa
•     Akcesoria w zestawie: 2 baterie i zasilacz  
      (ładowarka).
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Sprzęt diagnostyczny
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Od projektu po instalację i szkolenia

Laboratoria analizy ruchu

Firma Technomex od wielu lat wprowadza na rynek najnowocześniejsze i najlepsze ro-
związania w dziedzinie analizy ruchu człowieka, zarówno u osób chorych jak i u profes-
jonalnych sportowców. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem wielu marek stosowanych 
w największych klubach sportowych na całym świecie oraz prowadzących najlepszych 
sportowców po medale w najważniejszych imprezach. W ramach naszych usług oferujemy 
wsparcie podczas całego procesu wyposażania w sprzęt diagnostyczno-pomiarowy, m.in.:

•     Analizę potrzeb klienta (w tym grupy docelowej pacjentów, wymaganych danych itd.),
•     Analizę warunków lokalowych (jaka powierzchnia jest dostępna dla laboratorium),
•     Doradztwo w zakresie optymalizacji oferty sprzętowej (analiza jedno- czy 
      wieloczynnikowa, jaki sprzęt i jakiej klasy dokładności) zarówno pod kątem 
      rzeczywistych potrzeb, jak i finansowych ram inwestycji,
•     Instalację w miejscu wskazanym przez klienta,
•     Szkolenie z obsługi podstawowej, jak i bardziej zaawansowanej, w tym aplikacji 
      klinicznych,
•     Opiekę posprzedażową, w tym szkolenia uzupełniające, serwis gwarancyjny 
      i pogwarancyjny, a także cyklicznie odbywające się spotkania użytkowników.

Do grona naszych klientów należą największe uczelnie w kraju, w tym:

•     Akademie Wychowania Fizycznego (w Warszawie, Białej Podlaskiej, Gdańsku, 
      Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim)
•     Uniwersytety (Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
      Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. Adama 
      Mickiewicza w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny i inne)
•     Politechniki (Śląska, Opolska, Warszawska, Gdańska, Poznańska, Wrocławska,
      Krakowska)
•     Inne uczelnie wyższe (np. Olsztyńska Szkoła Wyższa, PWSZ w Nowym Sączu, PWSZ w 
      Tarnowie i inne)
•     Instytuty badawcze oraz prywatne placówki (np. Centralny Instytut Ochrony Pracy, 
      Rehasport Clinic w Poznaniu i w Sopocie, Medical Magnus w Łodzi, Personal Trainers 
      Olsztyn, Sportopedic w Warszawie i inne)

148



sp
rzęt d

ia
g

n
o

sty
czn

y

Oferujemy profesjonalne, kompleksowe wyposażenie laboratoriów analizy ruchu. 
W  zależności od potrzeb i możliwości finansowych klienta oferujemy pomoc w  doborze 
systemu o odpowiednich parametrach. Od zakresu planowanych badań zależy:

•     Ilość, rozdzielczość i częstotliwość kamer optoelektronicznych oraz kamer wideo
•     Ilość i parametry techniczne platform dynamograficznych
•     Ilość kanałów i tryb pracy EMG
•     Indywidualnie dobrane dodatkowe elementy systemów do analizy ruchu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo sprzęt do analizy biomechanicznej za pomocą 
różnorakich narzędzi:

•     Systemów do oceny kinematycznej (kamery 3D BTS SMART DX, czujniki inercyjne 
      Noraxon MyoMotion, system analizy wideo 2D Noraxon MyoVideo)
•     Platform i innych sprzętów do oceny sił reakcji podłoża (platform tensometrycznych 
      marki AMTI oraz BTS, platform i bieżni barorezystywnych marki Zebris, wkładek do 
      butów marki Medilogic)
•     Systemów do oceny izokinetycznej Biodex System 4, BTE Primus RS, PRIMA
•     Aparatów do analizy sEMG (elektromiografii powierzchniowej) marki Noraxon oraz BTS

Oferujemy te narzędzia zarówno do oceny jednoczynnikowej (tylko jeden typ sprzętu/
parametrów), jak i wieloczynnikowej – dysponujemy bogatym doświadczeniem w integracji 
oferowanych przez nas narzędzi pomiarowych zarówno pod kątem sprzętowym, jak 
i programowym.

Współpracujemy z wiodącymi producentami sprzętu diagnostyczno-pomiarowego, m.in.: 
BTS Bioengineering (Włochy), AMTI (USA), Noraxon (USA).

32 40 10 350
wew. 57

BTS@technomex.pl

TELEFON E-MAIL

W strukturze naszej firmy funkcjonuje dedykowany Dział Techniczny zajmujący się 
całościową obsługą klientów zajmujących się lub planujących rozszerzyć swoje usługi 
o obiektywizację stanu pacjentów, który posiada wiedzę zarówno od strony sprzętowej, jak 
i praktycznej (poprzez prowadzenie własnych prac badawczych i współpracę z uczelniami 
przy projektach naukowych).
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Profesjonalne systemy do analizy treningu

Smart Speed

Systemy firmy Fusion Sport kładą nacisk na rzetelny i wiarygodny pomiar treningu, 
jego archiwizację oraz późniejszą analizę. Rozwiązania wykorzystujące bezprzewodowe 
czujniki pozwalają na natychmiastowy feedback w trakcie ćwiczenia, co zapewnia wysoką 
jakość treningu. Dzięki wykorzystaniu systemu Fusion Sport, motywacja zawodników jest 
łatwiejsza niż kiedykolwiek. Sprzęt wykorzystywany do pomiarów jest odporny na warunki 
atmosferyczne. Posiada bazę gotowych programów testowych i treningowych, m.in. test 
sprinterski, wydolnościowy i interwałowy. Systemy Fusion Sport wykorzystywane są przez 
największe i najsilniejsze zespoły sportowe i reprezentacje na świecie.

Smart Speed
Ocena i trening szybkości, wytrzymałości i koordynacji oraz czasu reakcji na bodziec. 
Występuje w trzech wersjach zaawansowania: Smart Speed PT, Smart Speed LITE, Smart 
Speed PRO. 
•     Kompletna analiza szybkości na dowolnym dystansie i ustalonych przedziałach 
      odległości (przyspieszenie, zmęczenie, prędkość całkowita)
•     Ustawienie dowolnego toru (ścieżki, na której się odbywa) biegu (testy zwinności, testy 
      wielokierunkowego poruszania, szybkości, itp.)
•     Komunikacja bezprzewodowa do 400 m
•     Uniwersalne oprogramowanie do archiwizacji i analizy wyników
•     Prostota obsługi za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym
•     Nieograniczona różnorodność ćwiczeń i testów

Smart Scan
Monitorowanie i automatyczna identyfikacja zawodników podczas testu i treningu, znaczą-
co przyśpieszająca prowadzenie oceny i treningu z dużą liczbą zawodników. Zeskanowan-
ie opaski przypisanej do zawodnika, powoduje automatyczne wykrycie przez system, 
który z zawodników będzie wykonywał test lub trening. System ten jest bardzo pomocny 
w przypadku całych drużyn i umożliwia szybszą pracę poprzez brak potrzeby wyszukiwa-
nia każdego zawodnika z osobna.

Smart Shox
System czujników wibracyjnych, które reagują na uderzenia. Można połączyć je z tabli-
cami, w które uderza się np. piłką czy krążkiem hokejowym. Stosując kilka czujników wibra-
cyjnych połączonych z fotokomórkami Pro, dostajemy informację, w którą tablicę należy 
uderzyć. Można zastosować te ćwiczenia do wszystkich dostępnych protokołów.

Smart Start
System dający dźwiękowy sygnał startowy, który zastępuje typowy startowy pistolet. 
Dołączony do systemu czujnik umieszczany pod palcem startującego atlety, lub zamo-
cowanie czujnika wibracyjnego Smart Shox do bloku startowego, daje pełną informację 
o reakcji startowej. Można też w ten sposób zastąpić bramkę startową, do której normalnie 
używamy fotokomórki.

Unikatowe cechy
•     Możliwość podłączenia maty bezpośrednio do fotokomórki lub Smart HUB pozwalająca 
      dokonać m.in. pomiaru czasu reakcji zawodnika
•     Fotokomórki z sygnałem świetlnym i dźwiękowym 
•     Natychmiastowa synchronizacja bazy danych na telefonie z bazą danych w chmurze 
      i na portalu użytkownika
•     Możliwość prezentacji w czasie rzeczywistym wyników za pomocą dodatkowej funkcji 
      LIVE
•     Cyfrowa korekcja błędów - algorytm ECP

Smart Jump
Ocena oraz trening skoczności i parametrów eksplozywnych kończyn dolnych i górnych, 
bardzo popularna wśród zawodowych sportowców i olimpijczyków.
•     Kompletna baza parametrów dynamicznych związanych ze skokiem czy też 
      rzucanego przedmiotu (np. piłka lekarska)
•     Analiza mocy, parametrów eksplozywnych, wyskoku (czasu kontaktu, wskaźnika 
      poziomu siły reaktywnej RSI Index, mocy)
•     Różnorodność testów i ćwiczeń plajometrycznych, możliwość tworzenia własnych 
      protokołów pomiarowych
•     Informacja zwrotna w trakcie ćwiczenia o poprawności (dynamice) wykonanego 
      zadania
•     Możliwość powieszenia maty na ścianie dla potrzeb dynamicznego treningu (np. z piłką 
       lekarską)
•     Dostępność mat o różnych wymiarach

Zobacz jak przebiegał test Cristiano Ronaldo 
z zestawem Smart Speed

Smart Score
Tablica wyświetlająca wyniki zawodników. Świetne narzędzie do wizualizacji wyników testów 
i treningów. Dołączone do systemu Smart Speed, tworzą kompleksowy zestaw do oceny 
cech motorycznych, dając zawodnikom natychmiastową informację o uzyskanym wyniku.
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Strona poświęcona testom 
GKS TYCHY z urządzeniem 
SMART Speed

SMART SPEED PT SMART SPEED LITE SMART SPEED PRO

MODEL SMART SPEED PT SMART SPEED LITE SMART SPEED PRO

Komponenty Zestaw standardowy: Dwie bramki linii 
SMARTSPEED PT (1 szt. ‘master’, 1 szt ‘ slave’), 
statywy (4 szt.), panele odblaskowe (2 szt.), 
ładowarka (1 szt.). Możliwość połączenia 4 
zestawów standardowych w obrębie jednego pasa 
pomiarowego

Różne rozmiary systemów: 2, 4, 6 i 8 bramek. 
W każdym zestawie znajduje się: bramka SMART 
SPEED LITE wraz panelem odblaskowym i staty-
wem dla panelu i bramki (w ilości równej konfigu-
racji). Jedno urządzenie sterujące, ładowarki.

Różne rozmiary systemów: 2, 4, 6 i 8 bramek. W 
każdym zestawie znajduje się: reaktywna bramka 
SMART SPEED PRO wraz panelem odblaskowym i 
statywem dla panelu i bramki (w ilości równej konfig-
uracji). Jedno urządzenie sterujące, ładowarki.

Jednostka sterująca / pomiarowa Urządzenie mobilne z systemem Apple-iOS lub 
Android – dostarczone przez klienta

SmartHub jako jednostka pomiarowa/Urządzenie 
mobilne z systemem Apple-iOS lub Android – 
dostarczone przez klienta

SmartHub jako jednostka pomiarowa/Urządzenie 
mobilne z systemem Apple-iOS lub Android – 
dostarczone przez klienta

Przechowywanie Torba transportowa (na jeden system dwubram-
kowy)

Torba w przypadku systemów dwubramkowych, 
walizka z kołami przy systemach 3- i więcej 
bramkowych

Walizka transportowa z kółkami

Zasięg promienia pomiarowego 0,2 – 5 m 0,2 – 5 m 0,2 – 12 m

Żywotność baterii 10+ godzin 10+ godzin 10+ godzin

Komunikacja Bluetooth pomiędzy urządzeniem sterującym 
a bramką ‘master’, Zigbee pomiędzy samymi 
bramkami

Dedykowany Zigbee 2.4 Ghz pomiędzy 
SmartHub, a fotokomórkami/ Bluetooth 
pomiędzy SmartHub, a urządzeniem mobilnym

Dedykowany Zigbee 2.4 Ghz pomiędzy SmartHub, 
a fotokomórkami/ Bluetooth pomiędzy SmartHub, 
a urządzeniem mobilnym

Zasięg Jednostka sterująca Bluetooth do 50 m od bram-
ki ‘master’, 150 m pomiędzy bramkami

Ponad 200 m Ponad 200 m

Maksymalna ilość bramek na tor 8 16 16

Maksymalna ilość torów na urządzenie 1 8 8

technomex.pl/fusionsport-smartspeed
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Smarthub
Od teraz możemy korzystać z nowego urządzenia, obsługującego systemy Smart Speed 
(Pro, Lite). Zostało wprowadzone urządzenie 3-ciej generacji, które zastąpiło do tej pory 
funkcjonujące PDA.

Nowy system SmartHub zrewolucjonizował działanie systemów Fusion Sport, poprzez nowe 
podejście do jego obsługi.

SmartHub jest odbiornikiem, który bezprzewodowo łączy się z fotokomórkami oraz posiada 
dwa wejścia PS2, które pozwalają na podłączenie dodatkowych akcesoriów takich jak mata 
do oceny skoczności Smart Jump, czujniki uderzenia SmartShox, czujnik startowy i inne.

SmartHub odbiera sygnały od wszystkich komponentów systemu, natomiast obsługa 
odbywa się za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego, co jest zupełnie nowym 
rozwiązaniem. Wystarczy pobrać darmową aplikację i system jest gotowy do działania. 
Przyczynia się to do dużo łatwiejszej obsługi systemu. Aplikacja została opracowana 
w taki sposób, aby użytkownik miał do wyboru tylko te protokoły pomiarowe, które można 
przeprowadzić za pomocą wykrytych przez system urządzeń. Przyspiesza to prowadzenie 
testów oraz sprawia, że użytkowanie jest łatwiejsze. Wszystkie wyniki zostają automatycznie 
przesyłane na urządzenie mobilne, którym obsługujemy system, a następnie są przysyłane 
i archiwizowane na platformie Smart Online, która także jest nowością i została stworzona 
na potrzeby nowego systemu.

System jest kompatybilny z następującymi urządzeniami mobilnymi
•     IPhone 5 lub nowszy
•     IPad 4 generacji lub nowszy
•     IPad mini 2 lub nowszy
•     IPod Touch 5 generacji lub nowszy
•     Wszystkie urządzenia z systemem Android 4.0 lub nowszym

Charakterystyka SmartHub
•     Współpraca z aplikacją do systemów operacyjnych Apple oraz Android
•     Ponad 200m zasięgu do bezprzewodowej obsługi fotokomórek Pro oraz Lite
•     Odporność na warunki atmosferyczne
•     Wejście PS2 pozwalające na bezpośrednie połączenie akcesoriów
•     Światła LED, które dają sygnał Biofeedbacku w przypadku treningu skoczności za 
      pomocą systemu SmartJump – w takiej konfiguracji zastępuje fotokomórkę
•     15 metrów zasięgu pomiędzy SmartHub i urządzeniem mobilnym
•     Żywotność baterii ponad 10h

SmartOnline
Wraz z urządzeniem SmartHub i obsługą systemu za pomocą urządzenia mobilnego, 
powstała platforma SmartOnline. Służy ona do następujących czynności:
•     Archiwizacji wszystkich wyników, które zostają automatycznie przesłane z urządzenia 
      mobilnego po podłączeniu z Internetem
•     Tworzenie i edycja drużyn i zawodników
•     Tworzenie własnych protokołów pomiarowych
•     Analizy wyników i możliwość eksportu danych

MODEL SMART 
SPEED PT

SMART 
SPEED LITE

SMART 
SPEED PRO

Protokoły do testowania

Pomiar czasów (start, meta i czasy pośrednie) Tak Tak Tak

Modyfikowalny pomiar czasów (dowolna 
kolejność międzyczasów/bramek)

Tak Tak Tak

Reaktywny start/reaktywny czas reakcji Tak Tak

Start z linii bramek (pomiar od momentu 
opuszczenia bramki)

Tak Tak Tak

Okrążenia (start i meta z tej samej bramki) Tak Tak Tak

Programowanie powtarzalnej prędkości 
(ocena zmęczenia)

Tak Tak

Protokoły reaktywne

Trening/test wytrzymałości na długich 
dystansach lub z wyborem bramki końcowej 
(‘Chute’)

Tak Tak

Automatyczne kontrolowanie tempa Tak

Beep test, YoYo Test, Test Wieloetapowy Tak
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Profesjonalne systemy do analizy treningu

Smartfit

Aktywne starzenie się
SMARTfit to system oferujący zaawansowaną rehabilitację 
funkcji poznawczych oraz ruchowych dzięki wykorzystaniu 
zadań kognitywnych, których do tej pory najczęściej 
brakowało w programach rehabilitacji osób starszych. 
Elementy terapii z wykorzystaniem SMARTfit skupiają 
się na połączeniu zadań percepcyjnych z różnorodnymi 
aktywnościami fizycznymi w celu rehabilitacji w chorobach 
neurodegeneracyjnych, w  przypadkach pogorszenia 
funkcji poznawczych, zwiększonego ryzyka upadku, 
zmniejszenia prędkości chodu oraz ogólnego złego 
samopoczucia. Zaawansowany program treningowy 
SMARTfit pozwala aktywnie przeciwdziałać pogorszeniu 
funkcji poznawczych, związanych z  procesem starzenia 
się podczas jednoczesnego treningu ciała dla poprawy 
równowagi, mobilności i siły. 

•     Poprawa balansu i stabilności
•     Trening pamięci, uwagi oraz szybkości przetwarzania 
      bodźców
•     Motywacja i wykorzystanie stymulacji funkcji 
      poznawczych 
•     Trening różnorodnych umiejętności sensorycznych 
      ulegających pogorszeniu w procesie starzenia
•     Zwiększenie mobilności i zdolności motorycznych
•     Interakcja społecznościowa i gra zespołowa

Rehabilitacja neurologiczna, ortopedyczna
SMARTfit oferuje innowacyjną technologię dla rehabilitacji 
neurologicznej i ortopedycznej. Ruch, który jednocześnie 
rekrutuje funkcje poznawcze pozytywnie wpływa na neu-
roplastyczność mózgu i kondycje ośrodkowego układu 
nerwowego. Badania wskazują na silną korelację pomiędzy 
kognitywnymi aktywnościami motorycznymi a poprawą 
funkcji poznawczych, których kondycja może być związa-
na z wiekiem lub zaburzeniami neurologicznymi. SMARTfit 
wyróżnia się możliwością dostarczenia spersonalizowa-
nego, skalowalnego i  opartego na dowodach naukowych 
programu rehabilitacyjnego ukierunkowanego na potrzeby 
każdego pacjenta.

Trening sportowy
SMARTfit oferuje trenerom, klinicystom i zawodowym 
sportowcom cenne narzędzie do zwiększania szybkości 
i wytrzymałości poznawczo-motorycznej. Opracowany plan 
treningowy specjalnie dla sportowców umożliwia progresy-
wne programowanie  prędkości, dokładności i czasu reak-
cji, pozwala śledzić wyniki poprzez zawarte w raportach 
wykresy postępu, co motywuje i wpływa na utrzymanie na-
jwyższej wydajności.

•     Trening wzrokowo-ruchowy i wzrokowo-percepcyjny
•     Zmniejszenie czasu reakcji 
•     Poprawa równowagi i tolerancji na wysiłek
•     Zwiększenie wytrzymałości, zakresu ruchu, wydolności
•     Udoskonalenie zdolności motorycznych i koordynacji
•     Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów, 
      szybkości podejmowania decyzji
•     Poprawa koordynacji pomiędzy stronami ciała oraz 
      oko-ręka

Zobacz te produkty na naszej stronie:
technomex.pl/smartfit

Wideo wprowadzające 
do świata SMARTfit

SMART
S e i z e  T h e  N o w !
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Bezprzewodowy system do oceny dystrybucji obciążenia

Medilogic® Insoles

Bezprzewodowy system do rejestracji obciążenia za pomocą wkładek do obuwia Medilogic® 
pozwala na rejestrację obciążenia za pomocą czujników barorezystywnych pod stopą 
w obuwiu. Wykorzystując prostą i funkcjonalną konstrukcję oraz przyjazny interfejs system 
wkładek znajduje szerokie spektrum zastosowań klinicznych, eliminując czasochłonne 
procedury pomiarowe.

Możliwość współpracy z wieloma urządzeniami biomechanicznymi. Synchronizacja 
zachodzi na etapie oprogramowania, nie jest konieczne żadne dodatkowe scalanie 
danych.

Właściwości
•     Bezprzewodowa transmisja danych
•     Dostęp do danych w czasie rzeczywistym, wysoka rozdzielczość rejestrowanych danych
•     Pokaz danych w formie kolorowych wykresów (2D, 3D, izobary)
•     Możliwość rejestracji w trybie “holter”
•     Możliwość synchronizacji z innymi narzędziami biomechanicznymi (EMG, analiza ruchu)
•     Łatwość obsługi – prosty interfejs użytkownika
•     Do 240 czujników rejestrujących obciążenie
•     Zakres pomiarowy od 0,6 do 64N/cm2
•     Częstotliwość próbkowania sygnału z czujników do 300 Hz

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/medilogic
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Optoelektroniczny system do kompleksowej analizy ruchu

BTS Smart

System do analizy ruchu BTS SMART wykorzystując technologię biernych markerów, kamer 
rejestrujących odbite promieniowanie IR, w połączeniu z platformami dynamograficznymi, 
modułem do EMG i kamerami do rejestracji obrazu video pozwala na kompleksową ocenę 
parametrów kinetycznych, kinematycznych i sygnału EMG podczas każdego dowolnego 
ruchu. Systemy firmy BTS wykorzystywane są w najbardziej zaawansowanych projektach 
na świecie, w tym w przygotowaniu i analizie kosmonautów w NASA.

Cele obiektywnej oceny ruchu człowieka
•     Określenie stanu i możliwości ruchowych pacjenta oraz planowanie kompleksowego 
      procesu leczenia
•     Weryfikacja skuteczności prowadzonego postępowania usprawniającego,
•     Monitorowanie postępów wdrożonego leczenia
•     Ilościowa identyfikacja deficytów, ubytków lub ograniczeń ruchowych w przebiegu 
      procesu chorobowego

Zalety stosowania systemu do kompleksowej analizy ruchu 
•     Nieinwazyjność
•     Łatwość obsługi (precyzyjna i szybka kalibracja – zapewniająca dokładność 
      i powtarzalność wykonania badania)
•     Elastyczność oprogramowania – możliwość tworzenia własnych protokołów 
      pomiarowych
•     Uniwersalność – system może być stosowany w różnorodnych warunkach (np. pełne 
      światło słoneczne)
•     Modułowość – każdy z elementów może funkcjonować niezależnie (platformy, EMG, 
      kamery IR)

Modułowy charakter systemu 
pozwala rozbudowywać 
system o kamery, platformy 
i inne biomechaniczne 
narzędzia pomiarowe.
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Sprzęt – hardware
•     Jednostka sterująca – serwer komputerowy 
      współpracujący z poszczególnymi modułami systemu 
      i integrujący system wraz z siecią Ethernet
•     Pełna integracja z oprogramowaniem Windows
•     Synchronizacja z modułami peryferyjnymi: platformy 
      (BTS, AMTI, Kistler, Bertec), zestawy EMG (BTS, 
      Noraxon), bieżnie rehabilitacyjne, kamery video (BTS 
      Vixta)
•     Kamery systemu Smart TVC IR współpracują z różnymi 
      obiektywami do rejestracji obrazu na różnym obszarze 
      i z różną dokładnością
•     Próbkowanie sygnału z kamer z częstotliwością do 
      2000 Hz
•     Dokładność identyfikacji położenia markerów: <0.2mm 
      na przestrzeni 5 x 4 x 2 metry

Oprogramowanie – software
•     Nowoczesne i przyjazne użytkownikowi 
      oprogramowanie, wykorzystujące zasadę obsługi 
      „przeciągnij i upuść” pozwala na szeroką 
      i nieograniczoną analizę uzyskanych w trakcie 
      rejestracji danych
•     Prezentacja danych w czasie rzeczywistym, pełna 
      rekonstrukcja w formacie 3D z funkcją automatycznego 
      przypisania markerów wg. przyjętego protokołu
•     Możliwość śledzenia, wizualizacji, edytowania trajektorii 
      ruchu poszczególnych markerów
•     Kompatybilność formatów zapisu z formatami: C3D, 
      ASCII, i formatów stosowanych przez Excel i Matlab
•     Porównanie danych przy standardowych protokołach 
      (np. chodu – protokół Davis, Helen Hayes, Safio, Auscan, 
      Oxford) z danymi normatywnymi

Wykorzystanie
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Zestaw do oceny ruchu 2D z wykorzystaniem 
zapisu wideo

Ninox

System MyoVideo umożliwia rejestrację obrazu wideo z jednej lub dwóch kamer wideo 
(do wyboru FullHD lub szybkoklatkowe) i jego późniejszą obróbkę w dołączonym 
oprogramowaniu w celu oceny zarejestrowanego ruchu. Sygnał można integrować z innymi 
systemami biomechanicznymi marki Noraxon (EMG, czujniki inercyjne), Zebris (bieżnie 
i platformy) oraz Medilogic (wkładki do butów).

Właściwości
•     Rejestracja i odtwarzanie obrazu wideo z jednej lub dwóch kamer
•     Przenośny system możliwy do użytku wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
•     Wbudowany tryb wielkoekranowy pozwalający na łatwiejszą i dokładniejszą ocenę ruchu
•     Automatyczne śledzenie markerów w oparciu o precyzyjne, sprawdzone w przemyśle 
      algorytmy
•     Dwupłaszczyznowa analiza zmian odległości i wysokości
•     Intuicyjne raportowanie obejmujące m.in. trajektorie, przemieszczenia, zakresy ruchu,
      kąty przechyłu oraz pomiary odległości
•     Eksport danych wideo bezpośrednio do pliku .AVI, eksport przemieszczeń 
      poszczególnych markerów w postaci koordynatów x/y w funkcji czasu
•     Synchronizacja z systemami EMG Noraxon, platformami i bieżniami Zebris, wkładkami 
      Medilogic. Obejmuje zarówno jednoczasową rejestrację, jak i raportowanie wszystkich 
      zarejestrowanych danych w obrębie jednego oprogramowania

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/ninox

Wyposażenie dodatkowe
•     Markery pasywne
•     Moduł oprogramowania MyoForce do równoczesnej rejestracji danych z platform AMTI 
      oraz Kistler

Wyposażenie standardowe
•     Dwie kamery FullHD (30kl/s) lub Ninox (125/300 kl/s) wraz z kablami i statywami - na 
      każdym statywie jedna kamera
•     W przypadku kamer Ninox zintegrowane LED doświetlające rejestrowany obraz
•     Zestaw do synchronizacji kamer
•     Oprogramowania MyoVideo
•     8 markerów pasywnych wraz z taśmą dwustronną
•     Komputer stacjonarny lub laptop

MODEL SYSTEMU ILOŚĆ I TYP KAMER ILOŚĆ I TYP 
OŚWIETLENIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
REJESTRACJI KAMER

HD 2 x FullHD 1080p 1 x LED (opcjonalnie) 30 kl / s

Ninox 125 2 x 1280 x 960 px 2 x LED - standard, 
zintegrowany

30 do 125 kl / s

Ninox 300 C 2 x 1920 x 1080 px 2 x LED - standard, 
zintegrowany

30 do 300 kl / s

Przykładowe zastosowania
•     Analiza chodu
•     Ocena funkcjonalna
•     Ocena ruchu w sporcie
•     Analiza postawy

•     Ustalanie pozycji rowerowej
•     Ocena wykonywanej techniki ruchu
•     Zwiększanie zakresu ruchu
•     Trening z wideo biofeedbackiem

System MyoVideo posiada możliwość współpracy z wieloma urządzeniami biomechaniczny-
mi. Synchronizacja zachodzi na etapie oprogramowania, nie jest konieczne żadne dodat-
kowe scalanie danych.
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Kompleksowa ocena parametrów czasowo-przestrzennych ruchu

G-Sensor

G-SENSOR to małe urządzenie umieszczane na ciele pacjenta, które pozyskuje dokładne, 
obiektywne i ilościowe dane. G-SENSOR w celu prawidłowego pomiaru umieszczany jest 
w pobliżu środka masy ciała osoby badanej. Testy są przeprowadzone bardzo szybko, bez 
konieczności specjalnego przygotowania pacjenta. Ta cecha w połączeniu z automatycznym 
generatorem raportów, czynią z BTS G-SENSOR system o wielu zastosowaniach: zarówno 
w prewencji, jak i w  diagnostyce oraz monitorowaniu postępowania usprawniającego 
(w wyniku rehabilitacji lub leczenia farmakologicznego).

Mierzone parametry
•     Czas trwania wyskok
•     Wysokość wyskoku
•     Maksymalna generowana siła i moc koncentryczna
•     Maksymalna generowana siła i moc ekscentryczna
•     Indeks elastyczności (kalkulowany)
•     Indeks bosco (kalkulowany)
•     Indeks koordynacji (kalkulowany)

Dane techniczne
•     Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 70 x 40 x 18
•     Waga [g]: 37
•     Parametry czujników: trzyosiowy akcelerometr z możliwością zmiany czułości 
       (+/- 2 G - +/- 16G), trzyosiowy żyroskop z możliwością zmiany czułości (zakres +/- 250/s - 
       2000/s), trzyosiowy czujnik pola magnetycznego
•     Bateria: ładowana przez USB (czas pracy 18-24h)
•     Łączność: Bluetooth
•     Częstotliwość: do 200Hz
•     Przesył danych: w czasie rzeczywistym
•     Zapisywanie pomiarów na urządzeniu w celu późniejszego przesłania do oprogramowania

G-WALK – wykrywanie patologii chodu, urządzenie pozwala na zbadanie takich parametrów jak:
•     Prędkość
•     Kadencja (kroki/min)
•     Długość kroku i cyklu
•     Szerokość kroku
•     Symetria chodu
•     Czas trwania cyklu chodu
•     Czas trwania fazy podporowej i przenoszenia
•     Czas trwania fazy pojedynczego i podwójnego podporu

G-STUDIO – łatwe w obsłudze jak i kompleksowe oprogramowanie do analizy parametrów 
czasowo- przestrzennych ruchu i kinematyki miednicy. Zawiera również dane normatywne 
dla wszystkich mierzonych parametrów. Pozwala na przeprowadzenie testów:
•     Chodu
•     Time Up and go
•     Zawracania
•     Biegu
•     Skoków
•     6 minutowego testu chodu

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/g-sensor
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Squat Jump Body Weight Squat JumpStiffness Test

Counter Movement Jump with Arm Swing

Repeated Counter Movement Counter Movement Jump

Drop Jump

Zobacz prezentację produktu 
G-Sensor
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System oceny rozkładu sił 
reakcji podłoża

P-Walk

BTS P-WALK to urządzenie do kompleksowej oceny rozkładu sił reakcji podłoża i parametrów 
czasowo-przestrzennych chodu. BTS  P-WALK  jest  systemem  o  wielu  zastosowaniach:  
zarówno w prewencji, jak i w diagnostyce oraz monitorowaniu postępowania usprawniającego 
(w wyniku rehabilitacji lub leczenia farmakologicznego). System jest zbudowany z od 
1 do 5 platform reakcji sił podłoża, które połączone ze sobą tworzą ścieżkę z matrycą 
czujników, która pozwala na analizę chodu poprzez pomiar nacisku stóp na platformę oraz 
przeprowadzenie badania w stabilometrycznego w warunkach statycznych. Na podstawie 
zebranych danych system wyznacza parametry czasowo-przestrzenne chodu, które mogą 
zostać użyte do przeprowadzenia diagnostyki lub ustalenia programu rehabilitacji. Program 
P-STUDIO posiada szereg norm dla dystrybucji nacisku stóp, przez co łatwo można określić 
stan pacjenta.

Standardowe wyposażenie
•     1 system barorezystywny – 1 moduł
•     Oprogramowanie BTS P-STUDIO

Zastosowanie
•     Analiza chodu
•     Rehabilitacja patologii chodu
•     Reedukacja prawidłowej postawy
•     Wspieranie rehabilitacji po 
      wszczepieniu endoprotezy

Wyposażenie dodatkowe
•     Stacja robocza
•     Platformy barorezystywne – do 5 
      dodatkowych modułów
•     Kamery wideo do nagrywania obrazu

Zbierane parametry
•     Rozkład nacisku
•     Ocena sklepienia stopy w celu diagnostyki płaskostopia
•     Ocena obciążenia z podziałem na 3 trefy stopy
•     Ocena częstotliwości
•     Krzywa gęstości
•     Szybkość i rytm chodu
•     Długość kroku
•     Szerokość kroku
•     Czas trwania cyklu chodu
•     Możliwość wyliczenia wszelkich długości i kątów stopy
•     Ocena stabilometryczna

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/p-walk
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System oceny postawy, równowagi i ruchu

Zebris

Zastosowania systemów do analizy ruchu Zebris
System do analizy ruchu Zebris oferuje różnorodne możliwości oceny ruchomości 
kręgosłupa. Wykorzystując szeroką gamę akcesoriów i oprogramowania w oparciu 
o jednostki CMS10, CMS20 możliwa jest:
•     Ocena zakresu ruchomości szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa
•     Obiektywna ocena postawy i sylwetki
•     Ocena zakresu ruchomości i koordynacji z wykorzystaniem indywidualnych markerów
•     Ocena zakresu ruchomości dla potrzeb ergonomii i sportu

CMS 10

Maksymalna i lość markerów 6 pojedynczych lub 2x3 w tripletach

Ilość wejść cyfrowych 1

Częstotliwość próbkowania sygnału 200Hz/ilość markerów
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Bieżnie FDM

Bieżnie rehabilitacyjne Zebris FDM to unikalne zestawy pozwalające na obiektywną ocenę 
oraz trening chodu z zastępczą informacją zwrotną na podstawie rejestrowanych sił reakcji 
podłoża. Obiektywna ocena i trening dotyczą czynności statycznych (np. stanie swobodne) 
lub dynamicznych (np. obciążenie podczas lokomocji: chód, bieg). Zasada działania plat-
form oparta jest o matrycę czujników rejestrujących obciążenie przypadające na powier-
zchnię (1cm2). Parametry rejestrowane na bieżni (obciążenie) mogą być synchronizowane 
z innymi sygnałami (obrazem video, EMG).

Aktualnie analizowany sygnał z czujników jest przedstawiany w czasie rzeczywistym na 
monitorze komputera PC. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarza-
ny w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. W standar-
dowym wyposażeniu system posiada wyjście do synchronizacji z sygnałem video. Opc-
jonalne można zestaw doposażyć w wysokiej rozdzielczości kamerę wideo z niezbędnymi 
akcesoriami (np.: obiektyw szerokokątny). Synchronizacja innego zewnętrznego sygnału 
(Bluetooth DAB, inny sygnał – np. z akcelerometrów) odbywa się poprzez technologię bez-
przewodowej transmisji danych, co pozwala na kompleksową ocenę lokomocji z parametra-
mi kinematycznymi, analizą biopotencjału z mięśni.

Bieżnie Zebris mogą być łączone z:
•     Systemem do treningu wirtualnego i rzeczywistości wirtualnej Rehawalk®. Kluczowym 
      elementem Rehawalk® jest innowacyjna metoda treningu chodu przy użyciu 
      dynamicznej stymulacji wizualnej, która jest wyjątkowa w kontekście swojego 
      wykonania w trakcie terapii. Poprzez dynamiczną wizualną stymulację i instruktaż 
      terapeuty, pacjent uczy się ponownie chodzić w sposób świadomy. Podczas 
      terapii, docelowy wzorzec chodu jest wyświetlany bezpośrednio na pasie bieżni. Dzięki 
      temu pacjenci są bezpośrednio motywowani do pokonywania własnych ograniczeń 
      wynikających z choroby
•     Główną funkcją „Forestwalk” jest zapewnienie dynamicznej wizualnej stymulacji 
      za pomocą bodźców obecnych w codziennym życiu – w tym przypadku chodu 
      kontrolowanego przez pacjenta (dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej na 
      ekranie) w wirtualnym lesie. Trening w wirtualnym świecie ma na celu motywację 
      pacjenta za pomocą jego własnych małych sukcesów i przygotowywanie go do 
      podobnych wyzwań w codziennym życiu
•     Systemami do rejestracji i analizy marki Noraxon (synchronizacja programowa), 
      w tym sEMG i Ultium
•     Systemami do rejestracji i analizy wideo Noraxon MyoVideo (synchronizacja 
      programowa)
•     Systemami do rejestracji i analizy ruchu z wykorzystaniem czujników inercyjnych 
      Noraxon MyoMotion synchronizacja programowa)

Bieżnie Zebris FDM-T dostępne są w wielu wersjach, które można rozróżniać ze względu na 
m.in.:
•     Producenta bieżni (Maxxus, Daum, h/p cosmos, Force link)
•     Zakresu prędkości
•     Wielkości kąta uniesienia bieżni
•     Ilości czujników pomiarowych (od ponad 3400 do ponad 11000)
•     Częstotliwości próbkowania z czujników (100/120/240/300 Hz)
•     Certyfikacji (sprzęt medyczny lub sportowy)

18.166.016
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Modele medyczne (8% VAT) *tylko ForestwalkModele sportowe (23% VAT)

Model FDM- TLK3-3i TDSL-3i TDS-2i TDS-3i THM-S-2i THM-S-3i THQ-S-2i THQ-S-3i THM-M-2i THM-M-3i THL-M-2i THL-M-3i

Producent bieżni Kettler 
Track 3

Daum ergo run premium8 h/p cosmos mercury h/p cosmos quasar h/p cosmos mercury med h/p cosmos mercury med

Prędkość bieżni [km/h] 1-16 0,2 - 24 0 - 22 0 - 25 0 - 22 0 - 10

Regulacja kąta nachylenia 0 - 12% -2% - 15% (co 0,5 %) 0-25% (-25% w przypadku 
opcji rewersu pasa)

0-28% (-28% w przypadku 
opcji rewersu pasa)

0-25% (-25% w przypadku 
opcji rewersu pasa)

0-15% (-15% w przypadku 
opcji rewersu pasa)

Wielkość pasa [cm] 132 x 48 150 x 50 150 x 50 170 x 65 150 x 50 150 x 50

Wielkość matrycy pomiarowej 
[cm]

94,8 x 40,6 94,8 x 40,6 111,8 x 49,5 108,4 x 47,4 111,8 x 49,5 108,4 x 47,4 132,1 x 55,9 135,5 x 54,1 111,8 x 49,5 108,4 x 47,4 111,8 x 49,5 108,4 x 47,4

Częstotliwość próbkowania [Hz] 100 100 120 / 240 120 / 240 120 120 / 240 120 120 / 300 120 120 / 240 120 120 / 240

Ilość czujników 5376 5376 3432 7168 3432 7168 4576 10240 3432 7168 3432 7168

Wysokość wejścia na bieżnię [cm] 16 18 18 23 18 18

Maksymalna masa pacjenta [kg] 120 150 200 200 200 200

Inne Bieżnia 
składana

Opcja: wydłużone poręcze Opcje: poręcze, rama 
bezpieczeństwa, rewers 

pasa, system podwiesze-
nia, airwalk

Opcje: poręcze, rama bez-
pieczeństwa, rewers pasa, 

system podwieszenia,

Opcje: poręcze, rama 
bezpieczeństwa, rewers 

pasa, system podwiesze-
nia, airwalk 

Opcje: poręcze, rama 
bezpieczeństwa, rewers 

pasa, system podwiesze-
nia, airwalk 

Kompatybilny z Rehawalk Nie Nie Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak Tak

Model FDM- THQ-M-2i THQ-M-3i THP-M-2i THP-M-3i THPL-M-2i THPL-M-3i THXL-M-2i THXL-M-3i THPL-S-2i THPL-S3i TK9L-3i TK9-2i TK9-3i

Producent bieżni h/p cosmos quasar med h/p cosmos pulsar med h/p/cosmos pluto med h/p/cosmos locomotion 
190/65 med

h/p/cosmos pluto sport Kettler Track 9

Prędkość bieżni [km/h] 0-25 0 - 40 0,5 - 18 0 - 25 0,5 - 18 0,8 - 20

Regulacja kąta nachylenia 0-28% (-28% w przypadku 
opcji rewersu pasa)

-0% do +25% (-25% 
w przypadku opcji 

rewersu pasa)

0 - 20% -0% do +25% (-25% 
w przypadku opcji 

rewersu pasa)

0 - 20% 0 -12%

Wielkość pasa [cm] 170 x 65 190 x 65 150 x 50 190 x 65 150 x 50 150 x 51

Wielkość matrycy pomiarowej 
[cm]

132,1 x 55,9 135,5 x 54,1 155 x 54,1 162,6 x 54,2 91,4 x 49,5 94,8 x 47,4 162 x 54 162 x 56 91,4 x 49,5 94,8 x 47,4 94,8 x 40,6 111,8 x 49,5 108,4 x 47,4

Częstotliwość próbkowania [Hz] 120 120 / 300 100 / 200 / 300 120 100 120 / 240 100 120 / 240

Ilość czujników 4576 10240 6072 12288 3432 6272 5632 12288 2808 6272 5376 3432 7168

Wysokość wejścia na bieżnię [cm] 23 23 18 18 18 18

Maksymalna masa pacjenta [kg] 200 200 135 135 135 150

Inne Opcje: poręcze, rama 
bezpieczeństwa, 

rewers pasa, system 
podwieszenia, airwalk

Opcje: poręcze, rama 
bezpieczeństwa, system 

podwieszenia, airwalk

Opcjonalna 
rozbudowa o systemy: 
podwieszenia, airwalk

Opcjonalna rozbudowa 
o system podwieszenia, 
airwalk, rampa na wózki.

Opcja: system 
podwieszenia pacjenta

Możliwość zwiększenia 
próbkowania do 240 Hz

Kompatybilny z Rehawalk Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak* Tak* Tak* Tak* Tak*
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Rehawalk

Po operacji, udarze, podczas choroby Parkinsona lub z powodu innych zaburzeń o 
podłożu neurologicznym lub ortopedycznym, każdy krok staje się wyzwaniem – tak dla 
pacjenta, jak i dla terapeuty. Zaburzenia chodu powodują bardzo duże obniżenie jakości 
życia i  mobilności pacjenta. Celem rehabilitacji z Rehawalk® jest umożliwienie poprawy 
sprawności pacjenta poprzez przywrócenie funkcji chodu. Rehawalk® oferuje pełne 
dopasowanie do potrzeb pacjenta: od pacjentów na wózkach, przez tych ze zmniejszoną 
mobilnością, aż po pacjentów z zachowaną w jakimś stopniu funkcją chodu – poszczególne 
składowe systemu mogą zostać dopasowane w dowolny sposób do prowadzonej terapii w 
zależności od kreatywności i potrzeb terapeuty. Przez to Rehawalk® można umiejscowić 
pomiędzy terapią z wykorzystaniem robotów a klasycznym, manualnym treningiem chodu.

Koncepcja 4 faz
Droga do przywrócenia mobilności opiera się na czterech fazach. Ukierunkowują się 
one praktyczną terapię i indywidualne potrzeby pacjenta. Ciągłe wspomaganie poprzez 
technologię Rehawalk® w  trakcie cyklu treningowego sprawiają, że terapeuta i pacjent 
współpracują coraz ściślej i jednocześnie mają większą swobodę w organizacji terapii, 
przez co bardziej skupiają się na celu terapii czyli odzyskaniu sprawności.

wzrokowy, co wzmacnia ich wzajemne relacje i zaufanie.Rozrywka podczas treningu chodu 
dla osób w każdym wieku jest zapewniana poprzez opcjonalny moduł treningu w wirtualnym 
lesie o nazwie „Forestwalk”. Główną funkcją Rehawalk® w tym module jest zapewnienie 
dynamicznej wizualnej stymulacji za pomocą bodźców obecnych w codziennym życiu 
– w  tym przypadku chodu kontrolowanego przez pacjenta (dzięki natychmiastowej 
informacji zwrotnej na ekranie) w wirtualnym lesie. Trening w wirtualnym świecie ma na celu 
motywację pacjenta za pomocą jego własnych małych sukcesów i przygotowywanie go do 
podobnych wyzwań w codziennym życiu.

Faza 1 – solidne podstawy dla planu treningowego: analiza chodu. Rozpoczęcie chodzenia 
w sposób świadomy
Podczas przeprowadzania analizy chodu, określa stan początkowy pacjenta. Różnorakie 
parametry chodu są zapisywane w celu przeprowadzenia obiektywnej analizy zaburzon-
ego wzorca ruchowego, co prowadzi jednocześnie do ustalenia indywidualnego planu ter-
apeutycznego. Dzięki temu, nie są konieczne żadne przygotowania pacjenta do pomiaru. 
Procesu rejestracji może być obserwowany na żywo na ekranie przez terapeutę. Raport 
jest generowany automatycznie i stanowi punkty wyjścia do dalszego planowania terapii.
sprawności.

Faza 2 – określenie planu treningowego. Podstawą jest indywidualizacja
Terapeuta określa cel i program terapii bezpośrednio w oprogramowaniu, a także wybiera 
moduły, które najlepiej pasują do potrzeb pacjenta. Na potrzeby dynamicznej wizualnej 
stymulacji modyfikować można cztery istotne parametry: długość kroku, szerokość 
kroku, rotację stopy oraz rozmiar wyświetlanych odcisków stopy. Używając odpowiednich 
suwaków, terapeuta dodatkowo określa długość treningu i czas, w jakim wyjściowy wzorzec 
chodu ma się stopniowo przekształcić w docelowy wzorzec chodu.

Faza 3 – trening chodu: osiąganie celów krok po kroku. Dwa poziomy skutecznego treningu
Trening chodu składa się z dwóch zazębiających się modułów – dynamicznej wizualnej 
stymulacji oraz wirtualnego treningu chodu. W zależności od raportu postępów z fazy 4, 
trening chodu może być aktywnie modyfikowany przez terapeutę i przez to zaadaptowany 
do indywidualnych potrzeb pacjenta w trakcie trwania tego treningu – wszystko po to, aby 
uzyskać jeszcze lepsze zaangażowanie i motywację w trakcie ćwiczeń!

Rehawalk® – korzyści ze stosowania:
•     Większa motywacja i zaangażowanie pacjentów
•     Opatentowane, innowacyjne moduły treningowe
•     Idealne uzupełnienie innych metod treningowych
•     Intuicyjne w obsłudze oprogramowanie z generatorem szczegółowych raportów
•     Użycie Rehawalk® jest udokumentowane naukowo (lista publikacji dostępna 
      w zakładce Pobierz)
•     Wysokiej jakości technologia, sprzęt wyprodukowany w Niemczech

Zabawa i motywacja podczas rehabilitacji
Rehawalk® to zupełnie nowy rodzaj terapii, w którym zabawa i motywacja to najważniejsze 
rzeczy podczas treningu. Również terapeuta zyskuje dzięki takiej koncepcji terapii, 
ponieważ nie jest zmuszony do wykonywania ciężkiej, powtarzalnej, fizycznej pracy i może 
całkowicie poświęcić swoją uwagę pacjentowi. Terapeuta i pacjent mają ciągle kontakt 

Nauka chodu przy użyciu dynamicznej wizualnej stymulacji 
Kluczowym elementem Rehawalk® jest innowacyjna metoda treningu chodu przy użyciu 
dynamicznej stymulacji wizualnej, która jest wyjątkowa w kontekście swojego wykonania 
w trakcie terapii. Poprzez dynamiczna wizualną stymulację i instruktaż terapeuty, pacjent 
uczy się ponownie chodzić w sposób świadomy. Podczas terapii, docelowy wzorzec chodu 
jest wyświetlany bezpośrednio na pasie bieżni. Dzięki temu pacjenci są bezpośrednio 
motywowani do pokonywania własnych ograniczeń wynikających z choroby.

Zobacz te produkty na naszej stronie:
technomex.pl/rehawalk

Innowacyjny trening chodu z wykorzystaniem wizualnej stymulacji dynamicznej

18.915.150
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Obiektywna ocena sił reakcji podłoża

Platformy FDM

System platform dynamograficznych do oceny sił reakcji podłoża z serii FDM obiektywnie 
mierzy aspekty związane z obciążeniem statycznym (np. stanie swobodne) lub 
dynamicznym (np. obciążenie podczas lokomocji: chód, bieg). Zasada działania platform 
oparta jest o matrycę czujników rejestrujących obciążenie platformy. Uniwersalne 
oprogramowanie pozwala na analizę i prezentację czynności statycznych i dynamicznych 
wykonywanych na platformie. W trakcie pomiaru zapewniony jest pełny biofeedback. 
Platformy funkcjonują w zestawie z systemami do analizy ruchu lub jako niezależne 
narzędzia pomiarowe. Dodatkowo istnieje możliwość synchronizacji z zewnętrznym 
sygnałem (wideo, EMG, czujniki inercyjne, inny sygnał – np. z akcelerometrów), co pozwala 
na kompleksową ocenę lokomocji.

Platformy PDM 
Są nową generacją platform FDM. Platformy są cieńsze, szybsze oraz przenośne oraz 
opcjonalnie umożliwiają bezprzewodową łączność z komputerem za pomocą Bluetooth.

Moduł dynamiczny 
Umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu (biegu) po 
platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów 
chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, czas kontaktu stopy z podłożem, 
długość ścieżki przemieszczania się rzutu środka nacisku i inne. Zarejestrowany fragment 
badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub 
przyspieszonym tempie. Oprogramowanie umożliwia analizę porównawczą zebranych 
zapisów. Uzyskane dane można przesyłać w formacie ASCII do dalszej obróbki 
statystycznej.Ciekawą propozycją jest rozszerzenie oprogramowania o interaktywną grę do 
treningu propriocepcji. Na dzień dzisiejszy jest to moduł dostępny wraz ze standardowym 
oprogramowaniem.

Platformy FDM mogą zostać zsynchronizowane z urządzeniami:  
•     Systemami EMG firmy Noraxon
•     Systemem czujników inercyjnych Ultium Motion
•     Systemem analizy kinematycznej 2D Ninox

Zebris FDM/PDM - możliwości oprogramowania 
Standardowym oprogramowaniem umożliwiającym analizę chodu jest Zebris FDM. Moduł 
statyczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże podczas 
swobodnego stania pacjenta oraz podstawową ocenę równowagi śledząc między innymi 
parametry położenia i przemieszczenia rzutu środka nacisku stóp na platformę.

FDM-SX FDM-S FDM-1.5 FDM-2 FDM-3

Wymiary: DxS [mm] 550 x 400 690 x 400 1580 x 605 2122 x 605 3070 x 605

Wymiary matrycy: DxS [mm] 400 x 300 540 x 330 1490 x 542 2030 x 560 2980 x 560

Ilość czujników 1920 2560 11264 15360 22528

Częstotliwość próbkowania: statyka/dynamika [Hz] 50 / 120 50 / 120 (opcja do 240) 100 (opcja 200 / 300) 120 (opcja 200) 100

Zakres pomiaru obciążenia czujników [N/cm2] 1-120

Uwagi Możliwość synchronizacji z urządzeniami marki Noraxon za pomocą oprogramowania MR3 (EMG/czujniki inercyjne/wideo)
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Plarformy AMTI Optima HPS

OPTIMA HUMAN PERFORMANCE SYSTEM (HPS) to rewolucyjne i całkowicie innowacyjne 
osiągnięcie w rozwoju technologii do pomiaru siły, oferujące 10-krotnie zwiększenie 
dokładności w stosunku do każdej innej platformy na rynku. Dzięki wykorzystaniu nowych, 
zoptymalizowanych czujników tensometrycznych, OPTIMA HPS zapewnia dokładność 
wcześniej niespotykaną w innych platformach pomiarowych:
•     Średnia dokładność pozycjonowania COP to ułamek milimetra (zazwyczaj mniej niż 0,2)
•     Przesłuch sygnału (crosstalk) na poziomie +/- 0,05% przyłożonego obciążenia
•     Dokładność pomiarowa na poziomie +/- 0,1% przyłożonego obciążenia*

*przy obciążeniu o wielkości min. 50 funtów (22.5 kg)

Platformy OPTIMA dostępne są w dwóch rozmiarach, a każdy z tych rozmiarów występuje 
w wersji o standardowej i podwyższonej częstotliwości próbkowania. Dodatkowo, na etapie 
zamówienia można wybrać wersję kalibracji fabrycznego zakresu pomiarowego. Zakres 
pomiarowy jest ściśle związany z podziałką platformy (czyli dokładnością); im wyższy 
zakres, tym większa musi być zmiana masy na platformie. Pojemność platformy rzutuje 
na jej maksymalne dopuszczalne obciążenie w osi pionowej (Fz) oraz częstotliwość 
próbkowania (przy wzmocnieniu -1000 częstotliwości są niższe o ok. 10%):
•     Pojemność 1000 to Fzmax ok. 4500 N
•     Pojemność 2000 to Fzmax ok. 8900 N

AMTI weryfikuje dokładność każdego systemu OPTIMA poprzez dedykowaną 
dla tego systemu Precyzyjną Kalibrację, która polega na wykonaniu nawet 
do 4000 pomiarów w  całym zakresie pojemności pomiarowej platformy. 
Procedura ta polega na wykorzystaniu specjalnej siatki pomiarowej o dużej 
gęstości punktów, która obejmuje całą powierzchnię platformy, a która jest 
udokumentowana zgodnie z normami obowiązującymi w NIST (National Insti-
tute of Standards and Technology).

Każdy zestaw OPTIMA Human Performance System składa się z: 
•     Platformy OPTIMA o wybranym modelu
•     Wzmacniacza sygnału OPTIMA
•     Certyfikatu kalibracji OPTIMA

Najdokładniejsze na rynku platformy do pomiaru sił reakcji podłoża

18.929.070

MODEL Rozmiar (dł. x 
szer. x wys.) 

[mm]

Masa 
[kg]

Materiał 
górnej płyty

Częstotliwość 
Fz przy 

pojemności - 
2000

Uwagi

HPS 
400600

400x600x82.5 29 Aluminium 400 Hz Często wybierana 
do chodu

HPS 
400600HF

400x600x82.5 18,5 Kompozyt 830 Hz Wysoka 
częstotliwość

HPS 
464508

464x508x82.5 29 Aluminium 500 Hz Często wybierana 
do chodu

HPS 
464508HF

464x508x82.5 18,5 Kompozyt 1000 Hz Wysoka 
częstotliwość
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Plarformy AMTI BMS/SPS

AMTI to producent uznanych na całym świecie jako najwyższy standard różnorodnych urządzeń do pomiaru siły, równowagi, 
odkształceń. Najczęściej rozpoznawaną linią produktów AMTI znajdujących zastosowanie w placówkach medycznych są platformy 
do pomiaru sił reakcji podłoża wraz z współpracującym z nimi oprogramowaniem. Firma AMTI w swojej ofercie posiada szeroką gamę 
platform o różnych rozmiarach w celu odpowiedniego dopasowania do potrzeb klientów.

Właściwości
•     Pomiar sił (Fx, Fy, Fz) i momentów (Mx, My, Mz) w statyce i dynamice
•     Pomiar parametru środka nacisku stóp na platformę (COP) i wszystkich jego pochodnych
•     Prostota obsługi i instalacji (plik kalibracyjny wgrany bezpośrednio w układ elektroniczny platformy, połączenie za pomocą USB 2.0)
•     Szerokie możliwości synchronizacji (sygnał wyzwalający zewnętrzny, systemy analizy ruchu)
•     Możliwość  łączenia kilku platform w obrębie jednego oprogramowania
•     Możliwość montażu platform w podłodze
•     Wysokie częstotliwości próbkowania (do 1000 Hz)
•     Rzetelne narzędzie pomiarowe, używane w szeregu prac badawczych publikowanych w renomowanych czasopismach
•     Możliwość wybrania zakresu pomiarowego (pojemności) do kalibracji fabrycznej z trzech opcji -1000, -2000, -4000

Zakres pomiarowy jest ściśle związany z podziałką platformy (czyli dokładnością); im wyższy zakres, tym większa musi być zmiana 
masy na platformie. Pojemność platformy rzutuje na jej maksymalne dopuszczalne obciążenie w osi pionowej (Fz):
•     Pojemność 1000 to Fzmax ok. 4500 N
•     Pojemność 2000 to Fzmax ok. 8900 N
•     Pojemność 4000 to Fzmax ok. 17800 N

Najczęściej wybierane platformy do oceny biomechanicznej podczas analizy chodu, równowagi i skoku

18.929.048

MODEL Rozmiar (dł. x szer. 
x wys.) [mm]

Masa 
[kg]

Materiał górnej 
płyty

Częstotliwość Fz 
przy pojemności 

- 2000

Uwagi

BMS 400600 400x600x82.5 32 Aluminium 400 Hz Często wybierana do chodu

BMS 400600HF 400x600x82.5 18.5 Kompozyt 830 Hz Wysoka częstotliwość

BMS 400600NC 400x600x101.6 22 Włókno szklane 430 Hz Wykonana z materiału bez właściwości 
magnetycznych

BMS 600600 600x600x101.6 28 Kompozyt 780 Hz

BMS 600900 600x900x101.6 32 Kompozyt 500 Hz

BMS 900900 900x900x101.6 41 Kompozyt 400 Hz

BMS 6001200 600x1200x101.6 39 Kompozyt 410 Hz

BMS464508 464x508x82.5 60 Szkło 275 Hz Szklana podstawa i górna płyta (możliwość 
nagrywania spod platformy – kamera nie jest 

częścią platformy)

SPS464508-GT 464x508x82.5 18,5 Kompozyt 1000 Hz Wysoka częstotliwość

BMS464508HF 464x508x82.5 28,5 Aluminium 500 Hz Często wybierana do chodu

SPS12001200 1200x1200x108 48 Kompozyt 390 Hz

OR-6 WP 464x508x82.5 45 Aluminium 530 Hz Wodoszczelna

BMS 400600

SPS600900-GT

SPS464508-GT
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Plarformy AMTI ACCU-

ACCUGAIT-O 
Przenośna platforma dynamograficzna pozwalająca na po-
miar obiektywnych parametrów związanych z oceną równ-
owagi i chodu. Urządzenie współpracuje z oprogramowan-
iem służącym zbieraniu danych i oceny w warunkach 
klinicznych, dając ogromne możliwości badawcze i tera-
peutyczne.
•     Pomiar sił (Fx, Fy, Fz) i momentów (Mx, My, Mz) 
      w statyce i dynamice
•     Pomiar parametru środka nacisku stóp na platformę 
      (COP) i wszystkich jego pochodnych
•     Prostota obsługi i instalacji (bezpośrednie podłączenie 
      do portu USB do komputera stacjonarnego lub laptopa)
•     Możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału 
      wyzwalającego
•     Możliwość synchronizacji dwóch platform do analizy 
      chodu lub równowagi

ACCUSWAY-O 
Platforma ACCUSWAY Plus pozwala na kompletny pomiar 
obiektywnych parametrów związanych z oceną wychyl-
eń postawy i równowagi. Przyjazne użytkownikowi opro-
gramowanie służące do zbierania danych (NetForce) i oce-
ny w warunkach klinicznych Bioanalysis, Balance Clinic, 
Balance Trainer daje ogromne możliwości badawcze i ter-
apeutyczne.
•     Pomiar sił (Fx, Fy, Fz) i momentów (Mx, My, Mz) 
      w statyce i dynamice
•     Pomiar parametru środka nacisku stóp na platformę 
      (COP) i wszystkich jego pochodnych
•     Prostota obsługi i instalacji (bezpośrednie podłączenie 
      do portu USB komputera stacjonarnego lub laptopa)
•     Ułatwione pozycjonowanie pacjenta na platformie z 
      siatką kartezjańską
•     Duża podstawa płyty platformy
•     Możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału 
      wyzwalającego

ACCUPOWER
Platforma ACCUPOWER służy ocenie sił reakcji podłoża 
w warunkach funkcjonalnych (skoki, podskoki) dla potrzeb 
ewaluacji stanu przygotowania sportowca, treningu z  bi-
ofeedbackiem. Uniwersalne oprogramowanie AccuPower 
Software w połączeniu z danymi rejestrowanymi na plat-
formie daje szerokie możliwości oceny i treningu w tym m.in:
•     Przemieszczania środka ciężkości na platformie 
      i unoszenia podczas wyskoku
•     Parametrów mocy podczas wszystkich faz wyskoku
•     Parametru rozwijania siły
•     Prezentacji 3D wektora siły (tylko odtwarzanie)
•     Gotowe protokoły pomiarowe dla najczęstszych form 
      oceny (wyskok dosiężny, wyskoki w okresie 10 s, 
      wyskoki w okresie 30 s, wyskok w dal)
•     Możliwość wykonywania prób z obciążeniem  
      zewnętrznym (sztanga, dowolne obciążenie)
•     Eksport danych do analizy statystycznej (ASCII)

ACCUGAIT-O ACCUSWAY-O ACCUPOWER
Max wartość Fz [N] 1334 1112 8896

Max wartość Fx, Fy [N] 445 178 4448

Max wartość Mz [Nm] 85 34 1129

Maxwartość Mx, My[Nm] 2q26 181 2823

Wymiary [DxSxW] w mm 502 x 502 x 45 502 x 502 x 45 1016 x 762 x 125

Masa w kg 11,5 11,5 23

Podłączenie USB USB RS232 / USB

Inne Kalibracja wg standardu OPTIMA – 5x 
dokładność standardowej platformy

Kalibracja wg standardu OPTIMA – 5x 
dokładność standardowej platformy

Kółka transportowe wbudowane w platformę

Standardowe oprogramowanie NetForce NetForce, ACP Suite

Opcjonalne oprogramowanie BioAnalysis, Balance Trainer, Balance Clinic BioAnalysis
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Mobilna interaktywna podłoga

H/P Cosmos Speedzone

H/p cosmos speedzone to innowacyjny i bardzo wydajny system treningowy poprawiający 
koordynację, reakcje, siłę, wytrzymałość, zdolności poznawcze.

System speedzone® jest oparty na zaawansowanym skanerze laserowym 2D, który 
mierzy pozycję i  ruch osoby badanej w polu treningowym na zasadzie „laserowego 
dywanu”. W  porównaniu z innymi systemami, które wykorzystują platformy kontaktowe 
do wykrywania ruchu, system speedzone® nie wymaga instalacji na polu treningowym 
żadnych mat kontaktowych ani żadnych kabli.

Opcjonalnie, system można doposażyć w kamerę 3D, aby szerzej monitorować 
wykonywanie ćwiczeń przez osoby badane.

Wszystkie kształty, pola na powierzchni treningowej mogą być naklejone za pomocą 
taśmy lub narysowane. Technologia laserowa umożliwia stosowanie nieograniczonej liczby 
wariantów obszarów treningowych. Prawie wszystkie typy podłóg mogą służyć jako obszar 
treningowy np. hala sportowa, drewno, sztuczna murawa, lodowisko itp.

Unikalne właściwości systemu
•     Możliwość używania na niemal wszystkich powierzchniach, np. drewno, murawa, PCV, 
      korty tenisowe,
•     Dowolny kształt obszaru treningowego naklejany za pomocą taśmy lub rysowany,
•     Łatwy demontaż (w ciągu 1 godziny) i możliwość przeniesienia w inne miejsce,
•     Stacja speedzone umieszczana jest przy ścianie, wymagany obszar - ok. 1m2,
•     Możliwość pomiaru odległości (np. podczas skoku w dal z miejsca)
•     Krótko- i długoterminowa analiza,
•     Szkolenie na wszystkich poziomach zaawansowania,
•     Dodatkowa kamera 3D jako opcja do monitorowania ćwiczeń wraz z modułem 
      oprogramowania.

Dane techniczne
•     Wymiary obszaru treningowego [m]: max. 25 x 25
•     Wymiary wieży (dł. x szer. x wys.) [mm]: 300 x 370 x 2300
•     Wymiary podstawy (dł. x szer. x wys.) [mm]: 720 x 720 x 25
•     Waga [kg]: ok. 90
•     Skaner: 2D-LiDAR-Sensor
•     Obszar zastosowania: wewnątrz
•     Źródło światła: podczerwone (905 mm)
•     Częstotliwość skanera [Hz]: 25, 35, 50, 75, 100 

Efekty
•     Poprawa wytrzymałości,
•     Szybszy czas reakcji,
•     Rozwój zdolności poznawczych.
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Ultium Motion

Oprogramowanie Ultium Motion 
•     Oprogramowanie pracuje w środowisku Windows i posiada następujące funkcje:
•     Przełożenie danych o orientacji ze sparowanych czujników IMU w kąty w stawach
•     Informacja na temat kątów w stawach jest dostarczona względem trzech 
      płaszczyzn anatomicznych (czołowa, strzałkowa i poprzeczna) 
•     Awatar w postaci szkieletu pozwala na wizualizację ruchów poszczególnych 
      segmentów jak i całego ciała
•     Wszystkie główne stawy ciała są zamodelowane. Zawieraja one m.in.:
  •     Kończyny górne: ramię, przedramię, dłoń (prawa i lewa)
  •     Kończyny dolne: udo, podudzie, stopa (prawa I lewa) 
  •     Tułów: miednica, środkowa część tułowia, górna część tułowia
  •     Głowa/szyja: głowa
  •     Kontakt z podłożem: Opcjonalne czujniki (prawe I lewe)

Noraxon Ultium Motion to innowacyjny system łączący w sobie technologię bezprzewodowej 
transmisji danych i inercyjnych czujników umożliwiający ocenę dowolnego ruchu w  3D. 
System składa się z zestawu czujników inercyjnych (każdy z nich łączy w sobie akcelerometr, 
żyroskop oraz czujnik ziemskiego pola magnetycznego) wraz z akcesoriami do ich mocowania 
i oprogramowaniem umożliwiającym zarówno rejestrację danych, jak i ich kompleksową analizę. 
Sygnał można integrować z innymi systemami biomechanicznymi Noraxon (EMG, wideo), Zebris 
(bieżnie, platformy), Medilogic (wkładki do butów).

•     Całkowicie bezprzewodowy system do rejestracji ruchu
•     Analiza 3D zmian kątów pomiędzy segmentami, orientacji czujników i przyspieszeń liniowych
•     Przenośny system do użytku na zewnątrz lub wewnątrz budynków
•     Dokładność rejestracji zmian kątów +/- 1° w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, +/- 2° 
      w płaszczyźnie poprzecznej
•     Zasilane bateryjnie czujniki, pozwalające na 8 godzin rejestracji sygnału, pełne ładowanie 
      w czasie 3 godzin
•     Częstotliwość próbkowania 100 lub 200 Hz (w zależności od konfiguracji)
•     Rozbudowane oprogramowanie z zaimplementowanymi modelami wszystkich głównych 
      stawów
•     Zestaw gotowych raportów do oceny ruchu, w tym ocena chodu, ocena zakresu ruchomości,
       analiza powtarzalności ruchu
•     Każdy czujnik może zostać przypisany do dowolnego segmentu ciała
•     Wizualizacja pomiaru w czasie rzeczywistym za pomocą awatara (szkieletu)
•     Uniwersalny odbiornik oraz ładowarka, taki sam jak do stystemu Ultium EMG

Możliwość współpracy z wieloma urządzeniami 
biomechanicznymi. Synchronizacja zachodzi 
na etapie oprogramowania, nie jest konieczne 
żadne dodatkowe scalanie danych.

Zestaw Noraxon Ultium Motion składa się z: 
•     Czujników w ilości i typie równej wybranej konfiguracji
•     Odbiornika sygnału podłączanego przez USB
•     Ładowarki do czujników
•     Taśmy dwustronnej do mocowania czujników
•     Zestawu akcesoriów do mocowania czujników (pasy elastyczne)
•     Oprogramowania do rejestracji i analizy danych

Przykładowe zastosowania 
•     Analiza techniki ruchu
•     Analiza chodu
•     Ocena zakresu ruchomości
•     Ćwiczenia rehabilitacyjne
•     Ocena ergonomiczna
•     Ocena biomechaniczna

Ocena ruchu 3D z wykorzystaniem czujników inercyjnych

Zobacz te produkty na naszej stronie:
technomex.pl/noraxon-myomotion
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Ultium Motion układ kalibracyjny

Elektromagnetyczny układ kalibracyjny do systemów inercyjnych Ultium Motion, pozwala zastosować  systemy ana-
lizy ruchu Noraxon  w obszarach, w których do tej pory było to utrudnione lub niemożliwe. Dzięki unikatowej technologii 
wykorzystującej generowane przez układ pole elektromagnetyczne oraz wskaźnik punktów anatomicznych, system 
pozwala zarejestrować  pozycję ciała badanego w dowolnej pozycji. Operator systemu wskazuje wymagane przez sys-
tem punkty anatomiczne, następnie ma możliwość wyboru modelu środka stawu.

Główne zalety systemu
•     Elektromagnetyczny układ kalibracyjny definiuje dokładnie wyjściową postawę badanego oraz długości segmentów ciała
•     Model kinematyczny bazujący na zaleceniach Międzynarodowego Towarzystwa Biomechaniki (International 
      Society of Biomechanics (ISB))
•     Kilka modeli stawu biodrowego, ramiennego do wyboru 
•     Narzędzie może być wykorzystywane w każdej sytuacji pomiarowej (np. w przypadku osoby, która potrafi przyjąć 
      podstawową pozycję kalibracyjną), aby zapewnić jeszcze większą niż standardową dokładność pomiarów 
•     Użytkownik ma możliwość wyboru czy korektą kalibracji zostaje objęty jeden segment, kilka segmentów, czy całe ciało
•     System wyposażony w instrukcję 

W przypadku stawu ramiennego model:
•     Uproszczony 
•     Rekomendowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Biomechaniki

W przypadku stawu biodrowego model:
•     Bella 
•     Davisa
•     Harringtona
•     Hara
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Noraxon

Noraxon USA Inc. to uznany na całym świecie producent systemów do rejestracjii analizy 
EMG z możliwością połączenia z całą gamą czujników biomechanicznych (goniometrów, 
akcelerometrów, dynamometrów, przełączników typu „footswitch”), systemów analizy 
ruchu w 2D i 3D oraz profesjonalnego oprogramowania do rejestracji i analizy sygnału 
płynącego z czujników.

Zalety kompleksowych rozwiązań systemów do analizy ruchu Noraxon to funkcjonalność, 
kompletność i prostota obsługi podczas rejestracji sygnału z czujników biomechanicznych 
i oceny EMG.

Ocena ruchu Noraxon to gotowe aplikacje pomiarowe zweryfikowane w praktyce klinicznej 
(protokoły pomiarowe) dla standardowych czynności ruchowych takich jak np. chód, 
funkcji kręgosłupa, kończyny górnej, dolnej oraz oceny siły mięśniowej.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym aktywności mięśniowej w połączeniu z obrazem 
video lub innym sygnałem A/D (np. moment siły, kąt pomiędzy segmentami ciała itd).

Uniwersalne oprogramowanie służące kompleksowej analizie zarejestrowanego sygnału 
z gotowymi protokołami klinicznymi i pełną gamą możliwości obróbki surowych danych.

Kompleksowa ocena ruchu

Zobacz więcej na www.technomex.pl lub zadzwoń i skonsultuj się z naszym Działem 
Technicznym: 32 40 10 350 wew. 57
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Ultium EMG

System  Ultium™ EMG  służy do rejestracji sygnału z elektrod EMG i innych czujników 
biomechanicznych bezpośrednio z  miejsca umieszczenia elektrod do jednostki zbierającej 
sygnał. Bezpośrednie przesyłanie sygnału ułatwia prowadzenie pomiaru poprzez eliminację 
połączenia kablowego pomiędzy przedwzmacniaczem i jednostką. Niewielki rozmiar i waga 
przedwzmacniaczy daje możliwość prowadzenia rejestracji również u dzieci. 

System DTS jest wyposażony w czujniki do rejestracji sygnału EMG, dodatkowo może 
współpracować z innymi czujnikami biomechanicznymi (goniometry, inklinometry, markery 
typu „footswitch”, akcelerometry). Bezprzewodowa synchronizacja pomiędzy Noraxon Ultium, 
a innymi systemami biomechanicznymi pozwala na precyzyjny pomiar jednoczasowy danych 
z różnych źródeł.

•     Przesyłanie danych bezpośrednio z elektrod do jednostki zbierającej sygnał
•     Możliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących sygnał EMG
•     Ułatwiona rejestracja danych przez eliminację kabli
•     Współpraca z elektrodami do EMG i czujnikami biomechanicznymi
•     Możliwość wyboru elektrod z elektrodami cienkoigłowymi włącznie
•     System Smartlead pozwala na zmianę czujnika EMG w akcelerometr, goniometr, czujniki 
      siły i wiele więcej
•     Wbudowany akcelerometr, magnetometr, żyroskop
•     Wbudowana pamięć do 8h zapisu

Czujniki Ultium  EMG z możliwością podłączenia czujników biomechanicznych 
Przedwzmacniacze EMG Ultium to innowacyjne rozwiązanie wprowadzone przez Noraxon w celu 
osiągnięcia najlepszej jakości pracy z EMG poprzez eliminację strat, jakie mogą się pojawić 
w czasie przesyłu danych, spowodowanych błędami podczas retransmisji, w miejscach, gdzie 
występuje duże natężenie sieci Wi-Fi. 

Przedwzmacniacze EMG LOSSLESS Noraxon są wyposażone w innowacyjny czujnik, który 
zapewnia całkowity brak strat zebranych danych badawczych i klinicznych. Dodatkowo 
czujniki EMG po podłączeniu odpowiednich czujników biomechanicznych mogą przekształcić 
się w np. goniometr czy akcelerometr.

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/ultium-emg

18.950.205
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Tensiomiografia TMG

Czym jest tensiomiografia?
Tensiomiografia (określana skrótem TMG) jest opartą na dowodach naukowych metodą 
precyzyjnego pomiaru szybkości skurczów i sztywności mięśni, wykorzystywaną w procesie 
treningowym, medycynie sportowej oraz badaniach naukowych. Tensiomiografia znajduje 
zastosowanie w wielu obszarach, kilka z nich opisujemy poniżej:

Tensiomiografia a wydajność sportowców
Metoda TMG określa profil mięśniowy sportowca, pozwalając na uzyskanie informacji 
o tym, które mięśnie powinny pracować szybciej, być silniejsze lub wymagają regeneracji. 
Trenerzy zawsze borykają się z wyzwaniem polepszania wyników swoich zawodników, przy 
jednoczesnym monitorowaniu ryzyka urazów. TMG pomaga im w tym zadaniu, zapewniając 
szczegółowe i ilościowe dane o ich podopiecznych. TMG pozwala na:

•     Indywidualizację planów treningowych
•     Profilowanie sportowców
•     Prewencję urazów
•     Wykrywanie słabych ogniw łańcuchów kinematycznych
•     Monitorowanie gotowości do wysiłku

Tensiomiografia a medycyna sportowa
Specjaliści medycyny sportowej muszą nie tylko skutecznie monitorować ryzyko urazów, 
dążyć do redukcji obrażeń niekontaktowych, ale także dbać o to, aby powrót do czynnego 
uprawiania sportu nie poskutkował nawrotem urazu. TMG rozwiązuje te trzy problemy 
w sposób szybki, precyzyjny, obiektywny i pozwala na:

•     Obiektywną i ilościową ocenę zaburzeń funkcjonalnych mięśni
•     Wspieranie podejmowania decyzji (nie prognozy) odnośnie powrotu do uprawiania sportu
•     Zarządzanie ryzykiem
•     Badania przesiewowe i szczegółowe
•     Nadzorowanie procesu rehabilitacyjnego

Tensiomiografia a badania naukowe
Z metody tensiomiografii korzystają jedne z najbardziej prestiżowych instytucji 
badawczych na świecie, przy jej pomocy wykrywając ostre lub przewlekłe zmiany zdolności 
mięśni do skurczu/relaksacji. Innowacyjność, stosowność i wiarygodność informacji 
przedstawionych w danej publikacji może znacząco wpłynąć na jej odbiór. Tensiomiografia 
została już użyta w ponad 100 pracach naukowych:

•     Wsparcie dla znaczących publikacji naukowych
•     Diagnostyka ostrych i przewlekłych zmian mięśniowych
•     Nieinwazyjna metoda określania składu mięśnia
•     Wykrywanie lokalnych ognisk zmęczenia mięśniowego

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/tmg

18.816.001
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Tensiomiografia w ujęciu szczegółowym
Tensiomiografia jest szybko rozwijającą się technologią, cechującą się nieinwazyjnością, 
praktycznością, szybkością i niezawodnością. Pomaga w ilościowym określaniu postępów 
w rehabilitacji lub treningu, zapewniając tym samym obiektywną ocenę skuteczności 
określonego protokołu postępowania. Szczególne właściwości skurczowe mięśni 
mierzone za pomocą tej metody stanowią ważne parametry dla personelu medycznego 
i szkoleniowego, który poszukuje dogłębnego wglądu w kondycję określonego mięśnia.

Do zalet diagnostyki TMG S2 należą prostota działania, elastyczność oraz kompatybilność 
z innymi metodami i aplikacjami w warunkach terenowych i halowych. Profilowanie, 
monitorowanie i  przeprowadzanie sportowców przez proces rehabilitacji lub treningu 
trwa zaledwie kilka minut. W przeciwieństwie do klasycznej diagnostyki obrazowej TMG 
S2 prezentuje rzeczywistą funkcjonalną zdolność mięśni bez nakładów kosztowych, 
czasowych czy konieczności podróży. Pomiary są bezbolesne, nie wymagają wysiłku 
ze strony osoby badanej i mogą być wykonywane nawet w  fazie ostrej po urazie w celu 
uzyskania niezbędnych, dokładnych i obiektywnych danych.

Zarówno naukowcy, jak i specjaliści medycyny sportowej oraz trenerzy potrzebują 
wymiernych i  obiektywnych danych, aby podejmować decyzje szybciej i bardziej 
świadomie. Metoda TMG S2 zapewnia im tę możliwość w wydajny, szybki i prosty sposób. 
Co więcej, wartość informacyjna danych dotyczących funkcjonalności mięśni nie może 
zostać uzyskana za pomocą żadnej innej metodologii.

Co zawiera zestaw do badania TMG?
Kompletny zestaw składa się z:
•     Stymulatora TMG S2 (1)
•     Czujnika odkstzałcenia TMG (2)
•     Stojaka z ruchomym ramieniem do pozycjonowania czujnika (3)
•     Elektrod do stymulacji (4)
•     Komputera z oprogramowaniem

Elementy 1-4 ilustruje poniższy rysunek:

Podczas badania TMG mierzone są takie parametry jak:
Czas opóźnienia (Td)  
Czas skurczu (Tc) 
Czas podtrzymania (Ts)  
Czas relaksacji (Tr)   
Przemieszczenie (Dm)  

Wielkości te przedstawiono na wykresie poniżej:

jest określany pomiędzy impulsem elektrycznym a 10% skurczu mięśnia
jest czasem pomiędzy 10% do 90% skurczu
jest określany pomiędzy 50% skurczu a 50% relaksacji mięśnia
jest czasem pomiędzy 90% i 50% rozluźniania mięśnia
jest maksymalną amplitudą skurczu mięśnia  

Jak przedstawia się protokół pomiaru TMG
Tensiomiografia (TMG) służy do monitorowania wielkości zmian przemieszczenia brzuśca 
mięśnia w warunkach izometrycznych. Czujnik przemieszczenia jest umieszczony 
prostopadle do płaszczyzny stycznej na największym obszarze powyżej brzuśca. 
Przesunięcie (powiększenie) brzuśca podczas skurczu jest obserwowane i monitorowane.

Eksperymentalny układ pomiaru wykorzystywał technikę wzbudzania i pomiaru 
izometrycznych reakcji skurczowych mięśnia dwugłowego ramienia (biceps brachii, BB). 
Czujnik TMG mierzy przesunięcie promieniowe mięśnia podczas mimowolnych skurczów 
wywołanych krótkimi impulsami elektrycznymi. Elektrody stymulujące są umieszczane 
bezpośrednio na skórze osoby badanej. Skurcz mięśnia wywoływany jest za pomocą 
pojedynczych bodźców elektrycznych. Wokół czujnika TMG rozmieszczone są dwie 
samoprzylepne elektrody. Anodę umieszcza się dystalnie, a katodę proksymalnie, w 
odległości 20-50 mm od punktu pomiarowego. Dwubiegunowa stymulacja elektryczna 
obejmuje pojedynczy impuls prądu stałego trwający 1 milisekundę. Układ eksperymentu 
ilustruje poniższa grafika:

Dowiedz się więcej na naszej stronie:
technomex.pl/edukacja
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Biodex System 4
System do oceny dynamometrycznej

18.945.017 / 18.945.018

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/biodex-system4

System do oceny dynamometrycznej  
Biodex System 4 to zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego w warunkach: pracy izometrycznej, 
izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej 
ekscentrycznej i ruchu biernego z  możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej. 
Urządzenie wyposażone jest w regulowany elektrycznie, wygodny, obrotowy, przesuwany na podstawie fotel oraz 
dynamometr elektryczny regulowany w 3 płaszczyznach do testów/ćwiczeń na zróżnicowanej grupie pacjentów. Do 
analizy wykonanych badań lub ćwiczeń służy mobilna stacja robocza z panelem kontrolnym.

•     Komplet akcesoriów do oceny i treningu stawów: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, 
      kolanowego, skokowego, oraz czynności funkcjonalnych
•     Pełny zakres pomiarowy (prędkość, moment siły) dla potrzeb oceny klinicznej i sportowej
•     Możliwość oceny i treningu koordynacji i propriocepcji (min. prędkość ruchu od: 0,25 m/s, min. moment siły 
      od 0,68Nm)
•     Ekran dotykowy ułatwiający obsługę oprogramowania Biodex Advantage
•     Regulowany elektrycznie, obrotowy, przesuwany na podstawie fotel
•     Dynamometr elektryczny regulowany w 3 płaszczyznach
•     Wyjście analogowo-cyfrowe do współpracy systemu z EMG, systemami analizy ruchu
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Co wyróżnia Biodex System 4? 
•     Najwięcej trybów pracy na rynku! Biodex 4 to 6 trybów: izokinetyczny, izotoniczny, izometryczny, 
      bierny oraz reaktywna ekscentryka i tryb CPM (funkcja szyny biernej)
•     Testy proprioceptywne - zarówno w trybie izotonicznym (pacjent kontroluje ruch), jak i pasywnym 
      (kończyna poruszana biernie, pacjent zatrzymuj ruch przyciskiem)
•     Ponad 60 instalacji w Polsce przeprowadzonych przez naszych specjalistów
•     Ponad 4000 urządzeń działających na całym świecie
•     Urządzenie stosowane jako referencyjne w badaniach naukowych oraz jako dowód sądowy
•     Opcjonalne przystawki dla ćwiczeń tułowia, w zamkniętym łańcuchu, do ćwiczeń funkcjonalnych, 
      do testów kolana zapobiegające obtarciom (anti-shear), przystawki pediatryczne dla stawu 
      kolanowego, biodrowego i barkowego, przystawki dla pacjentów poudarowych (są lżejsze)
•     Opcjonalne oprogramowanie do analizy graficznej oraz sterowania dynamometrem poza granicami 
      wyznaczonymi przez producenta
•     Opcjonalne doposażenie w oprogramowanie RTK (ręczne ustawienie parametrów dynamometru, 
      pełna kontrola nad sprzętem)
•     Dostosowanie tzw. poduszki (amortyzacji końcowej części ruchu) – nie kończy się on nagle, jest 
      wyhamowywany
•     Pełna dowolność w tworzenia protokołów, w tym serii protokołów do wykonania w jednej sesji

Biodex System 4 Quick Set – tańsza alternatywa 
Obie wersje różni podstawa, na której zainstalowany jest fotel pacjenta. 
W  modelu Pro istnieje możliwość elektrycznej regulacji wysokości fotela 
pacjenta oraz poruszania dynamometrem. W  modelu Quick Set pozycję 
pacjenta dostosowujemy tylko przez zmianę położenia fotela. Ze  względu na 
wielkość podstawy, powierzchnia zajmowana dla modelu Pro wynosi ok. 6m2, 
zaś dla modelu Quick Set ok. 3m2.

Nowe przystawki z włókna węglowego ide-
alnie sprawdzą się u osób, u których udar 
spowodował deficyty funkcjonalne. Nie-
dowład kończyn górnych często ogran-
icza niezależność pacjentów. Deficyty 
w  przypadku, których przystawki te będą 
szczególnie pomocne to m.in.:

•     Zaburzona koordynacja
•     Hiperfleksja
•     Spastyczność
•     Osłabienie siły mięśni

Oprogramowanie Biodex Advantage 
Oprogramowanie Biodex Advantage BX to intuicyjne, łatwe w obsłudze i zarazem  zaawansowane 
narzędzie zapewniające ogromny pakiet instrumentów do analizy danych, prowadzenia terapii, obiekt-
ywnej oceny i śledzenia postępów, podejmowania decyzji o powrocie zawodnika do gry czy oceny 
wystąpienia upadków u osób starszych. Ponadto oprogramowanie:

•     Pozwala generować przejrzyste i dostarczające klarownych informacji raporty ukierunkowane pod 
      konkretne zaburzenia, dysfunkcje
•     Rejestruje i archiwizuje wszystkie zabrane w czasie terapii dane
•     Umożliwia pracę z biofeedbackiem co pozwala na osiąganie lepszych efektów w krótszym czasie
•     Dostarcza gotowych protokołów klinicznych z możliwością tworzenia własnych
•     Zapewnia precyzyjną kontrolę ustawienia zakresu ruchu podczas testów oraz ćwiczeń
•     To możliwość ustawienia różnych form prowadzenia treningu (ilość powtórzeń, wielkość wykonanej 
      pracy, spadek zmęczenia itd.)
•     Daje możliwość różnych form prowadzenia treningu uwzględniając ilość powtórzeń, wielkość 
      wykonanej pracy, spadek zmęczenia itd
•     To swobodna obsługa baz danych i export do narzędzi statystycznych

Najnowsze oprogramowanie Biodex Advantage BX wprowadza zupełnie nowe protokoły oceniające grupę 
mięśni kulszowo-goleniowych w stanie ich rozciągnięcia oraz pozwalające ocenić gotowość zawodników 
do powrotu do gry po uszkodzeniach ACL. Poparte dowodami naukowymi analizy i procedury kliniczne 
pozwalają osiągać najlepsze możliwe efekty rehabilitacyjne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
klinicystów z całego świata firma Biodex wraz z urządzeniem dostarcza pakiet materiałów edukacyjnych 
i unikatowych szablonów postępowań rehabilitacyjnych dedykowanych m.in.: dysfunkcjom stawu 
ramiennego, konfliktom  rzepkowo-udowym, postepowaniom po ACL, w chorobie zwyrodnieniowej stawu 
kolanowego czy  skręceniom stawu skokowego.

Zobacz prezentację wideo
systemu Biodex
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Balance SD
Dynamiczna platforma balansowa

18.945.003

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/balance-sd

Dynamiczna platforma balansowa
Doskonałe narzędzie do oceny i reedukacji propriocepcji i kontroli nerwowo – mięśniowej 
układu ruchu. Posiada wysokiej klasy, kolorowy dotykowy ekran LCD, regulowane poręcze 
pomocnicze i  koła transportowe umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia. 
Podstawa platformy pozwala na pracę statyczną oraz dynamiczną.

•     Posiada 15,6” dotykowy wyświetlacz oraz możliwość podłączenia monitora 
      zewnętrznego
•     Działa w oparciu o system operacyjny Windows, który pozwala na efektywniejsze 
      wykorzystanie mocy obliczeniowej, posiada nową grafikę, dźwięk i możliwość 
      podłączenia do Internetu
•     Posiada dodatkowe porty USB umożliwiające podłączenie klawiatury, myszki, drukarki 
      oraz przenoszenie i aktualizację danych
•     W pamięci urządzenia Biodex Balance System SD znajduje się interaktywna gra 
      CATCH GAME + inne gry do treningu równowagi o różnym stopniu trudności
•     Moduły treningowe i testowe umożliwiają sprawdzenie stanu równowagi pacjenta
•     Podstawa platformy podczas treningu wykonuje różne poziomy ruchu lub pozostaje 
      nieruchoma

Zalety systemu
•     Niestabilne podłoże platformy (badania dowodzą, że dopiero stymulacja 
      mechanoreceptorów w krańcowych zakresach ruchu w stawie optymalnie pobudza 
      informację aferentną, niezbędną do wywołania prawidłowych reakcji odpowiednich 
      grup mięśniowych)
•     Biofeedback – dostępna w czasie rzeczywistym informacja zwrotna, która jest 
      niezbędnym elementem procesu reedukacji nerwowo– mięśniowej
•     Obiektywna ocena różnych elementów propriocepcji i równowagi, stabilności (zdolność 
      utrzymania równowagi) oraz kontrolowanej równowagi (tzw. mobilność nałożona na 
      stabilność)
•     Trening – sesje ćwiczeniowe z możliwością dostosowania indywidualnych parametrów

VibroTactile to dodatkowy system biofeedbacku wibracyjnego, 
który jest szczególnie przydatny w ocenie i terapii zaburzeń 
równowagi.

Zastosowanie
•     Geriatria: reedukacja równowagi, propriocepcji, program zapobiegania upadkom
•     Pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi: po udarach, choroba Parkinsona
•     Zaburzenia układu westybularnego
•     Pacjenci po urazach, operacjach

Możliwości systemu
•     Kontrola stopnia niestabilności (0-12) podłoża celem odpowiedniego doboru 
      obciążenia – (stopnia trudności) poprzez system aktywnych siłowników
•     Niestabilne podłoże umożliwiające ocenę zdolności równowagi kończyn i tułowia
•     Trening równowagi z dostarczeniem informacji zwrotnej pozwalającej na reedukację 
      postawy i równowagi
•     Generowanie raportów z testu (wskaźnik stabilności odchylenia w płaszczyznach 
      strzałkowej i czołowej, czasu przebywania w poszczególnych obszarach tzw. 
      kwadrantach, stopnia odchylenia platformy, danych porównawczych kończyny dolnej 
      prawej i lewej - w przypadku testu obu nóg)
•     Możliwość porównania uzyskanych wyników z grupą kontrolną lub tworzenie własnych 
      norm dla specyficznej grupy
•     Poręcze boczne zapewniające bezpieczeństwo w trakcie testu
•     Możliwość współpracy z systemem odciążenia BIODEX NXSTEP (dynamiczne 
      odciążenie, zabezpieczenie przed upadkiem)
•     Możliwość wykonywania ćwiczeń przyrządami
•     Łatwe przenoszenie sprzętu
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Prima Plus / Iso
Zestawy do oceny i ćwiczeń izokinetycznych stawów

18.166.075 / 18.166.074

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/prima

PRIMA jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do oceny i rehabilitacji różnych 
stawów dając możliwość ćwiczeń:
•     Izokinetycznych
•     Izotonicznych
•     Hydrodynamicznych®

Przyjazne użytkownikowi oprogramowanie pozwala na archiwizowanie przeprowadzonych 
badań i sesji ćwiczeń. PRIMA przeznaczona jest do:
•     Oceny ruchów zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym
•     Oceny ruchów zgięcia grzbietowego i podeszwowego w stawie skokowym
•     Oceny ruchów rotacji wewnętrznej i zewnętrznej stawu ramiennego
•     Oceny ruchu kończyny dolnej w zamkniętym łańcuchu kinematycznym (CKC)

Konfiguracja  PRIMA PLUS
Zestaw do ćwiczeń izokinetycznych: fotel zintegrowany z dynamometrem z siłownikiem 
hydraulicznym. Umożliwia testy i ćwiczenia w trybie koncentrycznym, izometrycznym, 
ekscentrycznym oraz mieszanym i pasywnym. Prima PLUS pozwala na ćwiczenia 
izotoniczne i hydrodynamiczne.

Regulacja parametrów PRIMA PLUS:
•     Prędkość ruchu w trybie koncentrycznym: 40°/s - 400°/s
•     Prędkość ruchu w trybie ekscentrycznym: 20°/s - 200°/s
•     Prędkość ruchu w trybie biernym: 5°/s - 20°/s
•     Regulacja pozycji w trybie izometrycznym: 0° - 90° z krokiem co 15° (dla stawu 
      ramiennego co 30°)
•     Moment siły: mierzony dla całego zakresu ruchu, dokładność pomiaru: 1 Nm
•     Maksymalny moment siły w trybie koncentrycznym: 600 Nm, +/- 5%
•     Maksymalny moment siły w trybie ekscentrycznym: 600 Nm, +/- 5%
•     Możliwość monitorowania wszystkich parametrów w czasie rzeczywistym, ilości 
      powtórzeń, obciążenia, wykonanej pracy, wielkości siły, stosunku siły grup mięśni 
      antagonistycznych

Konfiguracja PRIMA ISO
Zestaw do ćwiczeń izokinetycznych: fotel zintegrowany z dynamometrem z hamulcem 
hydraulicznym. Umożliwia testy i ćwiczenia w trybie koncentrycznym i izometrycznym. 
Prima ISO pozwala na ćwiczenia izotoniczne i hydrodynamiczne.

Regulacja parametrów PRIMA ISO:
•     Prędkość ruchu w trybie koncentrycznym: 40°/s - 400°/s
•     Regulacja pozycji w trybie izometrycznym: 0° - 90° z krokiem co 15° (dla stawu 
      ramiennego co 30°)
•     Moment siły: mierzony dla całego zakresu ruchu, dokładność pomiaru: 1 Nm
•     Maksymalny moment siły w trybie koncentrycznym: 600 Nm, +/- 5%
•     Możliwość monitorowania wszystkich parametrów w czasie rzeczywistym, ilości 
      powtórzeń, obciążenia, wykonanej pracy, wielkości siły, stosunku siły grup mięśni 
      antagonistycznych

Mierzone i regulowane parametry
•     Prędkości ruchu
•     Moment siły
•      Zakres ruchu (ograniczany mechanicznie na głowicy oporowej lub automatycznie przez 
      konsolę sterującą)
•     Wielkość generowanej siły
•     Obciążenie w trakcie ćwiczeń

Dane techniczne
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, dane dotyczą obydwóch wersji.
•      Wymiary stacji izokinetycznej [mm]: 700 x 1400 x 1350 (PrimaISO) / 700 x 1250 x 1250 
      (PrimaPLUS)
•     Wymiary stanowiska komputerowego [mm]: 700 x 700 x 1150
•     Wymiary kosza na akcesoria [mm]: 460 x 460 x 420
•     Minimalna wymagana powierzchnia [mm]: 2000 x 2700
•     Waga zestawu izokinetycznego [kg]: 163 (PrimaISO) / 190 (PrimaPLUS)
•     Waga konsoli sterującej [kg]: 30
•     Maksymalna masa pacjenta [kg]: 120
•     Konstrukcja urządzenia zgodna z wymaganiami Dyrektywy Medycznej 93/42/CEE
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Genu

Zestaw GENU jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do oceny i rehabilitacji 
stawu kolanowego dając możliwość ćwiczeń:
•     Izokinetycznych
•     Izotonicznych
•     Hydrodynamicznych®

Przyjazne użytkownikowi oprogramowanie pozwala na archiwizowanie przeprowadzonych 
badań i sesji ćwiczeń. GENU przeznaczony jest do:
•     Oceny ruchów zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym,
•     Oceny ruchu kończyny dolnej w zamkniętym łańcuchu kinematycznym (CKC) – opcja 
      GENU V.

Konfiguracja GENU ISO
Zestaw do ćwiczeń izokinetycznych: fotel zintegrowany z dynamometrem z hamulcem 
hydraulicznym. Umożliwia testy i ćwiczenia w trybie koncentrycznym i izometrycznym. 
Genu ISO pozwala na ćwiczenia izotoniczne i hydrodynamiczne.

Regulacja parametrów GENU ISO:
•     Prędkość ruchu w trybie koncentrycznym: 40°/s - 400°/s
•     Regulacja pozycji w trybie izometrycznym: 0° - 90° z krokiem co 15°
•     Moment siły: mierzony dla całego zakresu ruchu, dokładność pomiaru: 1 Nm
•     Maksymalny moment siły w trybie koncentrycznym: 600 Nm, +/- 5%
•     Możliwość monitorowania wszystkich parametrów w czasie rzeczywistym, ilości 
      powtórzeń, obciążenia, wykonanej pracy, wielkości siły, stosunku siły grup mięśni 
      antagonistycznych

Mierzone i regulowane parametry
•     Prędkość ruchu
•     Moment siły
•     Zakres ruchu (ograniczany mechanicznie na głowicy oporowej lub automatycznie 
      przez konsolę sterującą)
•     Wielkość generowanej siły
•     Obciążenie w trakcie ćwiczeń

Dane techniczne
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, dane dotyczą obydwóch wersji.
•     Wymiary [mm]: zestaw izokinetyczny: 1100 x 1100 x 1250, konsoli: 700 x 700 x 1150
•     Minimalna wymagana powierzchnia [mm]: 2000 x 2700
•     Waga zestawu izokinetycznego GENU ISO/GenuPLUS [kg]: 150 / 190
•     Waga konsoli sterującej [kg]: 30
•     Maksymalna masa pacjenta [kg]: 120

Dane techniczne przystawki GENU V
•     Wymiary [mm]: 1320x350x1350
•     Minimalna wymaga powierzchnia [mm]: 2000 x 5200
•     Waga przystawki [kg]: 36
•     Konstrukcja urządzenia zgodna z wymaganiami Dyrektywy Medycznej 93/42/CEE

Konfiguracja  PRIMA PLUS
Zestaw do ćwiczeń izokinetycznych: fotel zintegrowany z dynamometrem z siłownikiem 
hydraulicznym. Umożliwia testy i ćwiczenia stawu kolanowego w trybie koncentrycznym, 
izometrycznym, ekscentrycznym oraz mieszanym i biernym. Genu PLUS pozwala także na 
ćwiczenia izotoniczne i hydrodynamiczne.

Regulacja parametrów GENU PLUS:
•     Prędkość ruchu w trybie koncentrycznym: 40°/s - 400°/s
•     Prędkość h w trybie ekscentrycznym: 20°/s - 200°/s
•     Prędkość ruchu w trybie biernym: 5°/s - 20°/s
•     Regulacja pozycji w trybie izometrycznym: 0° - 90° z krokiem co 15°
•     Moment siły: mierzony dla całego zakresu ruchu, dokładność pomiaru: 1 Nm
•     Maksymalny moment siły w trybie koncentrycznym: 600 Nm, +/- 5%
•     Maksymalny moment siły w trybie ekscentrycznym: 600 Nm, +/- 5%
•     Możliwość monitorowania wszystkich parametrów w czasie rzeczywistym, ilości 
      powtórzeń, obciążenia, wykonanej pracy, wielkości siły, stosunku siły grup mięśni 
      antagonistycznych

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/genu

Zestaw do oceny i ćwiczeń izokinetycznych stawów
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Biosway
Platforma stabilometryczna

18.945.019

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/biosway

Biosway to lekka, przenośna platforma stabilograficzna, która umożliwia interaktywny trening 
z  biofeedbackiem oraz zaawansowaną diagnostykę, wykorzystuje biofeedback oraz pozwala na 
stały monitoring pacjenta. Pozwala to na szybką motywację pacjenta - w trakcie ćwiczeń. Platforma 
nie wymaga połączenia z komputerem i stosować możemy ją bezpośrednio w domu pacjenta.

•     Posiada 15,6”, dotykowy wyświetlacz
•     Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego
•     Wyświetlacz może posiadać podstawę stolikową stojącą, może być montowany do ściany
•     Działa w oparciu o system operacyjny Windows , który pozwala na efektywniejsze 
      wykorzystanie mocy obliczeniowej, posiada nową grafikę, dźwięk i możliwość podłączenia do 
      Internetu
•     Posiada dodatkowe porty USB umożliwiające podpięcie klawiatury, myszki, drukarki oraz 
      przenoszenie i aktualizację danych
•     W pamięci urządzenia znajduje się interaktywna gra służąca do treningu równowagi o różnym 
      stopniu trudności

Zastosowanie
•     Geriatria: reedukacja równowagi, propriocepcji, program zapobiegania upadkom
•     Pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi: po udarach, choroba Parkinsona
•     Zaburzenia układu westybularnego
•     Pacjenci po urazach, operacjach

Diagnostyka
Kliniczny Test Integracji Sensorycznej Równowagi (CTSIB) pomaga zdiagnozować, 
który system jest wykorzystywany przez pacjenta do utrzymania równowagi:

•     Somatosensoryka - oddziaływanie na podłoże
•     Wzrok - test: oczy otwarte, oczy zamknięte
•     System westybularny – obserwacja wychyleń ciała pacjenta utrzymującego 
      pozycję stojącą
•     Wyprostowaną

Test CTSIB jest wykorzystywany w programie zapobiegania upadkom: wykonany 
test jest porównywany z danymi normatywnymi. Następnie na podstawie wyników 
testu istnieje możliwość wdrożenia ćwiczeń zgodnych z programem zapobiegania 
upadkom (zalecany przez American Geriatrics Guidelines for Fall Risk Assessment).

Zalety urządzenia
•     Lekka, przenośna platforma stabilometryczna
•     Interaktywny trening z biofeedbackiem
•     Diagnostyka – m. in. modified mCTSIB, Clinical Test for Sensory Integration of Balance (CTSIB)
•     Natychmiastowy biofeedback – stały monitoring pacjenta oraz motywacja w trakcie ćwiczeń
•     Możliwość przechowywania i wydruku danych
•     Platforma nie wymaga podłączenia komputera

Trening równowagi - przemieszczanie 
się w obszarze limitów stabilności

Trening stabilności posturalnej z opcją 
biofeedbacku

Procentowe obciążenie kończyn - 
biofeedback w czasie rzeczywistym 
dotyczący rozłożenia ciężaru ciała

Trening kontroli motorycznej - 
podążanie za ruchomym celem
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System do monitoringu GPS STATSports APEX

Czujnik STATSports APEX (APEX Pod) to wiodące na świecie narzędzie przeznaczone dla 
profesjonalnych zespołów sportowych – zarówno zawodowych, jak i uczelnianych. Uży-
wany jest przez czołowe drużyny na świecie w szeregu dyscyplin sportowych i w  takich 
rozgrywkach jak Liga Mistrzów, angielska Premier League, NFL, NBA, hiszpańska La Liga 
i wiele innych aż po rozgrywki Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2014 roku oraz EURO 
2016. Czujniki APEX są noszone przez najlepszych sportowców na świecie w celu codzi-
ennego monitorowania ich aktywności zarówno podczas treningów, jak i w trakcie meczów. 
Dane są przesyłane na żywo poprzez dedykowane oprogramowanie, a także przechowy-
wane w pamięci wewnętrznej czujnika w celu późniejszego zgrania danych.

Czujniki STATSports pozwalają na dyskretne zbieranie informacji o każdym zawodniku 
oraz stanie drużyny w każdej sekundzie, każdej minucie, podczas każdej sesji, przez cały 
sezon. Czujnik to wielokrotnie nagradzane urządzenie, którego krzywizny i przewężenia są 
zaprojektowane tak, aby idealnie wpasowywać się w specjalną kieszeń na plecach w kam-
izelkach lub innych ubraniach dedykowanych do przenoszenia czujnika.

Każdy czujnik APEX to: 
•     Najnowocześniejszy odbiornik GPS 18Hz
•     System MAPPS wspomagający pozycjonowanie
•     Akcelerometr 3D
•     Żyroskop 3D
•     Kompas 3D
•     Nadajnik radiowy
•     Odbiornik HR i Bluetooth LE

System przetwarza w czasie rzeczywistym ponad 50 parametrów zawodnika, jeszcze 
na poziomie pojedynczego czujnika. Czas pracy na baterii to 8 godzin. System może 
również pracować Live przy kontroli z iPADA, lub nawet ze Smartwatcha, do treningów 
indywidualnych!
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Oprogramowanie
Oprogramowanie systemu APEX posiada szereg opcji pozwalających na kompleksowe monitorowanie 
zawodników poprzez mnogość opcji analitycznych, z których wszystkie są łatwo dostępne, 
a najważniejsze z nich to:
•     Analiza indywidualna – kompleksowa analiza jednego zawodnika podczas jednej sesji. Sprawdź 
      jego aktywności związane z przyspieszaniem i hamowaniem, zmianę w pracy serca, wykresy 
      prędkości itd.
•     Analiza okresowa – sprawdź postępy zawodnika w określonym czasie. Wybierz zawodnika. Wybierz 
      czas oceny. Wybierz rodzaj wykresu
•     Analiza sesji – najszybszy sposób na wygenerowanie raportu dla wszystkich zawodników lub ich grup, 
      bezpośrednio po treningu. Możesz wygenerować raport dla trenerów w ciągu kilku minut od 
      zakończenia sesji, z danymi, których potrzebują
•     Wiele sesji – chcesz znać odpowiedź na pytanie np. Jakie było całkowite obciążenie zawodników 
      w tym tygodniu? Wybierz sesje. Wybierz zawodników. Wybierz wykresy. Teraz możesz sprawdzić 
      całkowite wartości dla wybranego okresu
•     Sesje dla zespołu – średnie z każdej sesji w podanym zakresie czasowym. Np. dla 10 kolejnych sesji 
      – sprawdź jaka była średnia dla drużyny dla dowolnego zestawu parametrów
•     Raportowanie – generowanie raportów nie może być prostsze. Wygeneruj raport w ciągu kilku minut 
      od zakończenia sesji, a możesz to zrobić nawet za pomocą tylko 3 kliknięć! 

Klienci
Piłka nożna, koszykówka, hokej, rugby, futbol amerykański – to tylko niektóre z dyscyplin, gdzie system 
Viper marki STATSports może być używany. Na zewnątrz i wewnątrz budynków. Na poziomie federacji 
krajowych (m.in. PZPN) oraz czołowych klubów (AS Roma, Manchester City, Manchester United, Arsenal, 
Juventus, FC Barcelona, Zagłębie Lubin). Lista klientów używających tego rozwiązania jest długa 
i obejmuje kilkadziesiąt krajów na czterech kontynentach. 

Związek piłki nożnej w USA wybrała STATSports jako partnera strategicznego dla swojego programu 
odkrywania przyszłych gwiazd piłkarskich. Jest to największy na świecie, krajowy, program monitoringu 
młodych zawodników – łącznie dostarczonych zostanie ponad 6500 (!) czujników dla reprezentacji 
męskiej, żeńskiej, paraolimpijskiej, futsalu, piłki plażowej, kobiecej ligi (NWSL), drużyn młodzieżowych 
oraz akademii piłkarskich.
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Primus RS
System do obiektywnej oceny i treningu

18.953.001

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/primus-rs

Nowoczesny system do oceny funkcji motorycznych oraz treningu funkcjonalnego. Szeroki 
wachlarz zastosowań umożliwia wybór pracy dynamometru systemu PRIMUS RS:

•     Bierny (CPM)
•     Izotoniczny

Zaawansowane możliwości prowadzenia oceny i treningu obejmują również: symulację 
treningu plyometrycznego, pracę ekscentryczną mięśni, techniki wykorzystujące 
reedukację nerwowo-mięśniową (np. rytmiczną stabilizację).

Uniwersalność systemu Primus RS to m.in. ogromna różnorodność akcesoriów do 
specyficznych zastosowań w przypadku rehabilitacji sportowej. Daje to możliwości 
odwzorowania każdej czynności dla potrzeb oceny lub rehabilitacji. Integralną częścią 
rehabilitacji jest edukacja pacjenta na temat problemu z jakim się boryka, co pozwala to 
na świadome zaangażowanie się pacjenta w terapię. Informacja wynikająca z obiektywnej 
oceny lub przedstawiana w trakcie terapii (tzw. biofeedback) motywuje do osiągnięcia 
wyznaczonego celu i weryfikuje skuteczność prowadzonej terapii.

Zakres zastosowania BTE PRIMUS RS

Rehabilitacja ortopedyczna, neurologiczna. Możliwość pracy w trybie biernym, 
izotonicznym, izometrycznym oraz izokinetycznym:

•     Praca w otwartych i zamkniętych łańcuchach mięśniowych
•     Ćwiczenia w pozycjach izolowanych lub w warunkach funkcjonalnych
•     Nieograniczone możliwości oceny stopnia zaburzeń motorycznych układu ruchu 
      (koordynacji, napięcia mięśniowego, siły mięśniowej)
•     Stopniowa reedukacja ruchu poprzez ćwiczenia dobrane do stanu i możliwości pacjenta
•     biofeedback – bieżąca informacja o wykonywanym ruchu, motywacja do osiągnięcia 
      wyznaczonego celu
•     Uznane protokoły postępowań
•     Uniwersalne akcesoria do ćwiczeń kończyny górnej, dolnej, tułowia, całego ciała
•     Kompleksowe działanie celowane na reedukację koordynacji nerwowo-mięśniowej

Rehabilitacja zawodowa oraz funkcjonalna: 

•     Precyzyjna ocena pacjenta w symulowanych warunkach czynności zawodowych oraz 
      funkcjonalnych (np. prace domowe)
•     Metodyczny program terapii
•     Monitorowanie postępu
•     Obiektywna ocena

Rehabilitacja sportowców:

•     Różnorodne formy pracy grup mięśni (CPM, izotoniczny, izometryczny, izokinetyczny)
•     Symulacja treningu plyometrycznego  (ekscentryczna praca mięśni, rytmiczna 
      stabilizacja)
•     Ocena i trening od warunków izolowanych, w otwartym łańcuchu mięśniowym do 
      warunków funkcjonalnych angażujących cały wzorzec trójpłaszczyznowego ruchu
•     Realizacja kompleksowego protokołu usprawniania na każdym etapie
•     Obiektywna ocena i trening

•     Izometryczny
•     Izokinetyczny
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Stimulator II / Evaluator
System do obiektywnej oceny i treningu

18.953.007 / 18.953.006

BTE Simulator to nowoczesny system stworzony dla potrzeb oceny funkcjonalnej 
i rehabilitacji zawodowej.

•     Ocena funkcjonalna i zawodowa w warunkach izometrycznych i izotonicznych dla 
      każdej czynności ruchowej
•     Możliwość stworzenia niemal każdych warunków odpowiadających sytuacjom 
      zawodowym czy też zadaniom dnia codziennego dla potrzeb oceny
•     Planowanie ćwiczeń z zastępczą informacją zwrotną dla potrzeb prowadzenia 
      usprawniania
•     Śledzenie postępów prowadzonego usprawniania w formie raportu
•     Komplet przystawek do symulacji różnorodnych czynności zawodowych i dnia 
      codziennego
•     Standardy oceny funkcjonalnej oraz zweryfikowane w literaturze protokoły 
      postępowania rehabilitacyjnego

BTE Evaluator to nowoczesny system stworzony dla potrzeb oceny funkcjonalnej 
i rehabilitacji zawodowej. BTE Evaluator to wersja przenośna systemu stacjonarnego, który 
oceniający fizjoterapeuta może przewozić w miejsca dokonywania oceny.

Aplikacje kliniczne BTE Evaluator
•     Oceny zdolności funkcjonalnej
•     Testy zakresu ruchu
•     Kwestionariusze opisowe
•     Wyznaczanie linii bazowej terapii 
•     Referencyjne testy poprawności
•     Analiza wymagań fizycznych 

BTE Evaluator to: wstępnie zaprogramowane protokoły badawcze potwierdzone naukowo, 
recenzowane i publikowane, standardowe protokoły z branży przemysłowej dotyczące siły 
ścisku dłoni,  zintegrowany cyfrowy pomiar zakresu ruchu, zintegrowany monitor pracy 
serca, zintegrowany Algometr do pomiaru progu bólu, łatwe połączenie z  komputerem, 
oraz automatycznie generowanie raportów eliminujące ręczne wprowadzanie danych.

 
•     Oceny upośledzenia całego ciała
•     Testy sercowo-naczyniowe
•     Śledzenie terapii - TherAUDIT
•     Ocena osłabienia
•     Dostosuj swoje testy
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MCU
System do obiektywnej oceny i treningu szyjnego odcinka kręgosłupa

18.953.004

Zobacz ten produkt na naszej stronie:
technomex.pl/bte-mcu

System do obiektywnej oceny i treningu szyjnego odcinka kręgosłupa w warunkach statycznych i dynamicznych, 
pozwala na wykonanie zarówno testu jak i ćwiczenia w złożonych płaszczyznach ruchu. BTE MCU doskonale 
dopasowuje się do gabarytów różnych pacjentów, pozwalając na komfortowe i bezpieczne prowadzenie oceny 
i treningu fizjoterapeutycznego.

•     Obiektywna ocena stanu pacjenta i postępów leczenia oparta na standardach obiektywnej medycyny (EBM) 
      wg standardów Protokołu Melbourne©
•     Obiektywna ocena funkcjonalna szyjnego odcinka kręgosłupa, dysfunkcji i ograniczeń ruchowych
•     Monitorowanie i zapis w czasie rzeczywistym zakresu ruchu i siły mięśniowej
•     Możliwość oceny i treningu szyjnego odcinka kręgosłupa w 3 płaszczyznach oraz ruchach złożonych 
      (wielopłaszczyznowych)
•     Kompleksowy trening nerwowo-mięśniowy dla określonych dysfunkcji układu ruchu
•     Obiektywizacja uzyskanych wyników i porównanie do wartości normatywnych
•     Biofeedback w trakcie ćwiczenia pacjenta
•     Trafność, rzetelność i powtarzalność testu siły mięśniowej
•     Graficzna prezentacja uzyskanych podczas oceny i treningu wyników

Przykładowy raport z pomiaru zawierającego parametry opisujące 
ruch (zakres ruchu, generowaną siłę, koordynację ruchu z różnym 
obciążeniem), uzyskane parametry odnoszone są do danych 
normatywnych.
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Wyposażenie sal gimnastycznych

Ławeczki
Ławeczki gimnastyczne wykonane z bezsęcznego 
drewna iglastego lub liściastego. Wzmocniona 
rama, wszystkie krawędzie są zaokrąglone. 
Posiadają zaczep umożliwiający zawieszenie na 
drabinkę. Dostępne długości: 2, 3 i 4 m.

Poręcze rehabilitacyjne znajdują zastosowanie 
w kinezyterapii do nauki i reedukacji chodu  jedne-
go  z najistotniejszych elementów rehabilitacji pac-
jentów z dysfunkcjami w obrębie kończyn dolnych. 
Znajdują one zastosowanie przede wszystkim na 
oddziałach rehabilitacji, kinezyterapii, neurologii 
a także ortopedii.

Drabinki
Drabinki do ćwiczeń ogólnousprawniających, 
korekcyjnych, elongacyjnych. Istnieje możliwość 
montażu drabinek pojedynczo lub szeregowo 
bezpośrednio do ściany lub konstrukcji 
stalowych. Zastosowanie drążka składanego lub 
nakładki umożliwia rozszerzenie zakresu ćwiczeń 
o ćwiczenia korekcyjne. W zestawie posiadają 
zestaw montażowy.

Dostępne wersje:
•     DP1 – Pojedyncza 250x90 cm (15.023.001)
•     DP2 – Podwójna 250 x 180 cm (15.023.002)
•     Przyrost obciążenia: 10 x 2 kg, 10 x 4 kg

Wałki / Kliny / Bryły rehabilitacyjne
Wypełnione pianką poliuretanową, materiał łat-
wozmywalny, możliwość zamówienia niestand-
ardowych wymiarów. Stosowane w rehabilitacji 
i gimnastyce korekcyjnej.

Poręcze (tor) do nauki 
chodzenia - TNCH

TNCH - 1 TNCH - 2 TNCH - 3

TOR

Wymiary: 
dł x szer 
[mm]

3000 x
750

3000 x 
750

3000 x 
950

Wysokość 
przeszkód 
[mm]

1: 85, 
2:125,
3:165,
4:205,
5:245.

PORĘCZE

Długość 
[mm]

3000 3000 3000

Regulacja 
wysokości 
[mm]

710 - 
1040

710 - 1040
710 - 
1040

Regulacja 
rozstawu 
[mm]

350 - 880 wysokości 350 - 880

Rozstaw 
przeszkód 
[mm]

co 340
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Zestaw SCH-1 standardowo składa się  z  dwóch 
ciągów schodów oraz podestu. Całość zabezpiec-
zona jest z dwóch stron (od wewnątrz i zewnątrz) 
poręczami. Poręcze posiadają możliwość regulac-
ji wysokości oraz szerokości w zależności od wz-
rostu pacjenta za pomocą wygodnych w użyciu 
śrub. Opcjonalnie schody wyposażone mogą być 
w jeden ciąg schodów oraz pochylnię (SCH-2).

Przeznaczenie
•     Nauki i reedukacji chodu
•     Ćwiczeń chodu z przeszkodami
•     Rreningu równowagi
•     Koordynacji chodu
•     Treningu wydolnościowego
•     Nauki jazdy na wózkach 
      inwalidzkich

Schody 
rehabilitacyjne SCH-1

Maty i materace

15.501.053

Zestaw

Dł. Zestawu [mm] 2160

Szer. Zestawu [mm] 720

Wys. Zestawu [mm] 1400

Poręcze

Wysokość [mm] 630-1040

Odległość -rozstaw [mm] 350-880

Stopnie - I ciąg

Wysokość [mm] 150

Głębokość [mm] 300

Szerokość [mm] 660

Ilość stopi 3 lub 5

Stopnie II ciąg

Wysokość [mm]  200

Głębokość [mm]  300

Szerokość [mm]  660

Ilość stopni  2 lub 3

Podest

Długość [mm]  660

Szerokość [mm]  660

Wysokość [mm]  600

Numer kat Długość (cm) Szerokość (cm) Grubość (mm) Dostępne kolory

15.041.021 190 60 15
Niebieska, zielona
czerwona, czarna

15.041.022 190 60 25
Niebieska, zielona

czerwona

15.041.023 190 100 15
Czerwona, zielona

niebieska

Numer kat Długość (cm) Szerokość (cm) Grubość (mm) Dostępne kolory

MG5/
15.025.001

200 120 5
Materac

jednoczęściowy

MG10/
15.025.002

200 120 0
Materac

jednoczęściowy

MGSM/
15.025.003

180 90 5
Materac

trzyczęściowy
składany
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Propriocepcja
Propriocepcja – zdolność rozpoznania, ustawienia stawu, zdolności odczucia ruchu 
w  stawie (kinestezja), odczucia oporu siły generowanej wokół stawu, zdolność odczucia 
ruchu czynnego.

Dyski, poduszki DYNAIR

•     Dynair Ball XXL  (16.980.001)  
      Poduszka do ćwiczeń równoważnych z wypustkami o śr. 50cm

•     Dysk Senso  (16.980.001)
      Poduszka do ćwiczeń równoważnych z wypustkami śr. 33 cm (15.041.003) 
      i 36 cm (15.041.004)

•     DynAir (16.980.001)
      Dysk gładki o śr. 36cm

Piłki sensomotoryczna z kolcami

•     śr. 23 cm (15.041.010)
•     śr. 28 cm (15.041.026)

Piłki gimnastyczne

Wykorzystywane do ćwiczeń korygujących wady postawy, ćwiczeń równoważnych, 
propriocepcji, ogólnousprawniających. Napełniane powietrzem, posiadają chropowatą 
powierzchnię antypoślizgową oraz system „ABS” zabezpieczający przed nagłym 
pęknięciem.

Elastyczne taśmy rehabilitacyjne Thera Band®

Dostępne kolory – oznaczenia oporu:
•     Najsłabszy – beżowy
•     Słaby – żółty
•     Średni – czerwony
•     Mocny – zielony
•     Extra mocny – niebieski
•     Specjalnie mocny – czarny
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Sprzęt drobny

Dynamometry

Dynamometry gruszkowe

Występują w trzech wersjach:
•     18.937.026 - Dynamometr dziecięcy skala 
      0-15 psi
•     18.937.027 - Dynamometr dla dorosłych 
      skala 0-30 psi
•     18.937.032 - Zestaw dynamometrów 
      Martina – zestaw z trzema gruszkami 
      o różnych  wielkościach umożliwiających 
      dopasowanie do wielkości dłoni pacjenta

Goniometry i inklinometry

18.937.38 - Goniometr metalowy 20 cm (180O)
18.937.39 - Goniometr metalowy 35 cm (180O)
18.937.040 - Goniometr metalowy 35 cm (360O)
18.937.004 - Goniometr metalowy palcowy długi
18.937.005 - Goniometr metalowy palcowy krótki
18.937.035 - Goniometr plastikowy 17 cm
18.937.036 - Goniometr plastikowy 21,6 cm
18.937.037 - Goniometr plastikowy 32 cm

Dynamometr elektroniczny współpracujący
z komputerem  
(18.937.007)  

Pozwala na wykonywanie:
•     Ćwiczeń statycznych - pomiar siły
•     Ćwiczeń dynamicznych - pomiar zręczności
•     Testy sprawnościowe - określające 
      maksymalną siłę, wytrzymałość

Cyrkiel kabłąkowy Collver’a   
(18.937.015)  
0-38 cm

Cyrkiel kabłąkowy martina   
(18.937.014)  
0-50 cm

Dynamometr hydrauliczny 
(18.937.009)  

•     Pomiar zakresu siły ścisku (do 90 kg)
•     Pomiar izometryczny
•     Wskaźnik wartości szczytowej pokazuje 
      najwyższą wartość pomiaru do momentu 
      wyzerowania
•     Pięciostopniowa regulacja uchwytu 3,4 do 
      8,5 cm (co 1,2 cm) - wykonywanie pomiaru 
      u pacjentów z różną wielkością dłoni, 
      dopasowanie do wielkości dłoni pacjenta

Tester siły mięśniowej - MicroFet 2 
(18.937.025)  

•     Możliwy pomiar siły w dwóch zakresach dla 
      małych i dużych grup mięśniowych
•     Wartość mierzona podawana jest w 
      newtonach i funtach
•     W zestawie tabele norm oraz tabele do 
      zapisywania programów

Taśma antropometryczna Gullick’a  
(18.937.010)

Do pomiarów liniowych w diagnostyce 
i antropometrii.

Fałdomierz pomiar grubości fałdu skórnego

Urządzenie odpowiadające za rzetelny
pomiar ilości tkanki tłuszczowej

18.937.008 – Fałdomierz metalowy – pomiar w 
zakresie 0-60 mm

18.937.011 – Fałdomierz plastikowy – pomiar w 
zakresie 0 – 50 mm
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Zestaw do pomiaru wypornościowego 
objętości końcyzyn

Artykuły dodatkowe

Sprzęt drobny

Inklinometr cyfrowy 72114  
(18.909.001)  

Zestaw do wypornościowego pomiaru objętości 
kończyn

Zestaw przeznaczony jest do pomiaru wielkości 
obrzęku lub jego zmian w poszczególnych 
częściach ciała.

•     Zestaw do wypornościowego pomiaru stopy
•     Zestaw do wypornościowego pomiaru 
      kończyny dolnej
•     Zestaw do wypornościowego pomiaru dłoni 
      i przedramienia
•     Zestaw do wypornościowego pomiaru dłoni

Ocena czucia bólu

18.937.044 – Przyrząd do badania czucia 
     w kształcie dysku
18.937.017 – Radło Wartenburga
18.937.017 – Tester unerwienia stopy
18.937.016 – Tester unerwienia dłoni
18.937.041 – Młoteczek Taylora
18.937.042 – Młoteczek Buck’a
18.937.043 – Młoteczek Babińskiego

Polar Frost

Żel chłodzący, przeciwbólowy. Posiada działanie 
uśmierzające ból, łagodzące stany zapalne 
tkanek miękkich. Dostępny w różnych opakowa-
niach (tuba 150 ml, sztyft 75ml)

Polar Heat

Żel przeciwbólowy, rozgrzewający. Służy do lec-
zenia bóli stawów, łagodzi napięcie oraz stress. 
Zalecana aplikacja: 4 razy dziennie. Nie stosować 
w okolicach oczu, błon śluzowych I ran otwartych.

Krystalin

Płyn do czyszczenia wanien. Odkamienia dysze 
I inne element zabrudzone przez długotrwałe 
użytkowanie. Środek rozcieńcza się w stosunku 
od 1:10 do 1:5

Alpha Guard

Środek dezynfekujący. Gotowy do użycia bez 
rozcieńczenia. Szybkoschnący, do dezynfekcji 
powierzchni delikatnych – również akrylowych
Bez alkoholu, aldehydu I fenoli.

OKŁADY ŻELOWE 

Trwałe, duża elastyczność okładu, możliwość 
podgrzewania za pomocą kuchenki mikrofalowej. 

Dostępne rozmiary: 53 x 28 cm, 36 x 28 cm,  
28 x 19 cm, 58 x 18 cm, 10 x 15 cm, 12 x 25 cm, 
20 x 28 cm, 30 x 38 cm
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Akcesoria

Terapia ultradźwiękowa Światłoterapia Pozostałe akcesoria

Elektrody silikonowo - węglowe

Przewody, kable przejściówkiElektrody do jonoforezy ze stali 
chirurgicznej

Podkłady do elektrod

Taśmy do przytrzymywania elektrod

Elektrody do jonoforezy z folii cynowej

Elektrody dopochwowe / doodbytnicze

Elektrody samoprzylepne

Głowice do aparatów, żele sprzęgające Okulary do lamp Sollux, kwarcowych, lasera, filtry do lamp Sollux, 
promienniki do lamp Sollux, minutniki

Torby do transportu aparatów, masa Fango, folia Fango, stolik 
EVO pod aparaty zabiegowe

Elektroterpia
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Technomex świadczy usługi w następujących 
dziedzinach
•     Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
•     Kontrola bezpieczeństwa aparatów zgodnie z normą 
      PN-EN 60601
•     Ocena i wydawanie orzeczeń technicznych
•     Wykonywanie przeglądów technicznych
•     Wystawianie paszportów technicznych
•     Montaż, demontaż i modernizacja aparatury 
      rehabilitacyjnej
•     Szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu

Nasza Firma istnieje na rynku od 1987 roku, a od 19 
lat świadczymy usługi w zakresie naprawy i serwis-
owania aparatów medycznych. Długoletnie doświad-
czenie w działalności serwisowej oraz kompleksowej 
obsłudze państwowych jak i prywatnych placówek 
służby zdrowia, instytutów naukowych oraz klientów 
indywidualnych sprawia, że jesteśmy jednym 
z czołowych serwisów działających na terenie całego 
kraju. Obsługujemy prawie wszystkie działy techniki 
medycznej i naukowej w zakresie kontroli bezpiec-
zeństwa aparatów zgodnie z normą PN-EN 60601 
związanej z: rehabilitacją, sterylizacją, kardiologią, 
elektrochirurgią, audiometrią, stomatologią, optyką, 
analityką i wiele innych.

Firma Technomex jest wyłącznym serwisantem producentów 
aparatury i urządzeń rehabilitacyjnych:

• AC International East
• AMTI
• Biodex
• BTE
• BTS
• Easytech
• Emildue S.R.L.
• ETH Elektrotherapie Gerate GmbH
• Heuser Apparatebau GmbH
• Hoyer
• Jelosil S.R.L.
• Keiser

• Magister Corporation
• Mettler Electronics corp.
• Noraxon U.S.A. inc.
• PHU Technomex Sp. z o.o.
• Proxomed
• Rimec
• Sammons Preston
• SciFit
• Tzora
• Zamar
• Zebris
• i innych

Dodatkowo
•     Zajmujemy się projektowaniem i realizacją 
      nietypowych zleceń
•     Świadczymy usługi normalne i ekspresowe
•     Gwarantujemy fachową obsługę i pełną satysfakcję

Serwis urządzeń 
rehabilitacyjnych 
i medycznych

32 40 10 350
wew. 65

serwis@technomex.pl

technomex.pl/serwis

Szparagowa 15
44-141 Gliwice

TELEFON / FAX

E-MAIL

WWW

ADRES
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przygotowaliśmy 
X-Wiedzę - innowacyjny system informatyczny wspierający pracę z pacjentem.  

X-Wiedza to system informatyczny z aplikacją mobilną, służący do zbierania 
informacji o przebiegu terapii, przeprowadzonych testach i badaniach, który 
wspiera w prowadzenie procesu rehabilitacji. 

Jest to również system gromadzący i analizujący dane medyczne (w tym m.in. 
dane biomedyczne pacjentów, informacje o stanie zdrowia, realizowanych 
terapiach, zabiegach, testach i badaniach) dla celów diagnostycznych oraz 
optymalnego planowania terapii. System integruje dane zebrane z różnych 
urządzeń, dzięki któremu lekarz, fizjoterapeuta, a nawet pacjent ma zdalny 
dostęp do wyników i może analizować uzyskane rezultaty bez konieczności 
podchodzenia do urządzenia na którym zostało przeprowadzone badanie lub 
terapia. System pozwala na określenie zakresu dostępu do danych - jest 
zabezpieczony przed dostępem osób niepożądanych do danych wrażliwych. 

X-Wiedza pozwala na generowanie zbiorczego raportu, uwzględniającego wszyst-
kie zebrane informacje z uwzględnieniem własnych preferencji. Możliwe jest 
porównywanie wyników z badania początkowego i końcowego. Zebrane dane 
można w przyjazny sposób analizować i przetwarzać, a także eksportować do 
plików edycyjnych (np. Excel).

Stanowi istotne wsparcie dla lekarzy, fizjoterapeutów we właściwej ocenie wystę-
pujących dysfunkcji. System posiada wbudowane mechanizmy uczenia maszy-
nowego dla potrzeb wspierania decyzji w zakresie doboru optymalnych procedur 
rehabilitacyjnych.

System wyposażony jest w moduły: bazy danych, interfejsów, analityczny, 
telemedyczny, wizualizacji danych oraz ekspercki.

X - wiedza
X - wiedza
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