„Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 –
2016 POLKARD”

PROPOZYCJA OFERTOWA
w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury
medycznej dla oddziałów rehabilitacji
pacjentów po udarze mózgu w roku 2016”
Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej
spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych
podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na
choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i
przedwczesnej umieralności.
NOWOŚĆ! W tym roku Ministerstwo Zdrowia przewidziało znaczące ułatwienie. Placówka
nie musi już posiadać pododdziału udarowego – wystarczy wykazać istnienie oddziału
rehabilitacji neurologicznej.
Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w
dziedzinie neurologii obejmuje następujący sprzęt:
 (1) programy do interaktywnych ćwiczeń w wizualnej rzeczywistości

wirtualnej z użyciem czujników ruchu dedykowane dla chorych z
niedowładem połowiczym,
 (2) urządzenie do ćwiczeń kończyny górnej z różnymi stopniami jej
mechanicznego odciążenia,
 (3) zestaw dynamicznych ortez wspomagających ruch dłoni
niedowładnej,
 (4) bieżnia ruchoma z regulowanym kątem nachylenia.
WKŁAD WŁASNY: minimum 15%
W odpowiedzi na duże Państwa zainteresowanie odnośnie skorzystania z programu
POLKARD i zakupu urządzeń w jego ramach, firma TECHNOMEX przygotowała kolejną
specjalną ofertę dla placówek, które ubiegają się o dofinansowanie z POLKARD-u.
Zapraszamy do zapoznania się z propozycją sprzętu. W celu uzyskania szczegółowych
informacji i pomocy w przygotowaniach do udziału w programie POLKARD, zapraszamy do
odwiedzenia naszej strony regiony.technomex.pl, gdzie znajdą Państwo dane kontaktowe
do swojego Przedstawiciela Handlowego, bądź do Działu Handlowego.
PRZEDSTAWIONA OFERTA TO JEDYNIE PROPOZYCJA, KTÓRĄ MOŻNA OCZYWIŚCIE
ZMIENIAĆ I DOPRECYZOWAĆ.

32 40 10 350
biuro@technomex.pl

WYMOGI FORMALNE
Wszystkie oferty muszą fizycznie wpłynąć do Ministerstwa Zdrowia do 8 lipca i zawierać w sobie
muszą wiele dokumentów, które są następnie skrupulatnie sprawdzane. Poniżej dla przypomnienia
lista dokumentów wymaganych w ofercie i najczęściej popełniane pomyłki. Przypominamy o
dokładnym sprawdzaniu wysyłanych dokumentów!

Wymagane dokumenty:













spis przedkładanych dokumentów,
prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (dostępne na stronie MZ:
http://goo.gl/hygfme),
oświadczenie ujęte w załączniku nr 6,
aktualny (sprzed ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia oferty) wyciąg z
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z odzwierciedleniem faktu
posiadania w strukturze oferenta oddziału rehabilitacji neurologicznej,
aktualny (sprzed ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia oferty) odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego
potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej
(upoważnionych) do reprezentowania oferenta,
w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu
wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
statut jednostki (obowiązujący na dzień sporządzenia oferty) lub inny dokument określający
formę i zasady prowadzonej działalności,
plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia), zawierający w szczególności:
o rodzaj sprzętu, którego zakup planowany jest w ramach realizacji objętego
konkursem ofert zadania,
o harmonogram realizacji zadania objętego konkursem,
o kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem,
o deklarowany udział własny w realizacji zadań programu (min. 15%), wyrażony
zarówno kwotowo jak i procentowo,
opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem
konkursu, w szczególności:
o wykaz lekarzy zatrudnionych w oddziale rehabilitacji neurologicznej (wykaz ww. osób
powinien być złożony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do
ogłoszenia) wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do
celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.),
o informację na temat działalności Oferenta, infrastruktury i wyposażenia złożoną
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia,
o informacja na temat doświadczenia w realizacji zadania objętego konkursem ofert
złożona na wzorze określonym w załączniku nr 5 do ogłoszenia,



oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia o:
o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w
poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
o przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków innych niż publiczne, uzyskanych w poprzednim roku
obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność
spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i
15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1382),
o posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w
przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą (ze wskazaniem okresu na
jaki umowa została zawarta; jednostki, opłacające składkę w ratach zobowiązane są
do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat; pozostałe zobowiązane są do podania
terminu, w jakim składkę opłacono),
o posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji neurologicznej w 2016 roku (w
formie pisemnej - kopia kontraktu lub zaświadczenie Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia),
o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
o prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach
umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania.

Najczęstsze błędy formalne w składanych wnioskach:





brak lub nieprawidłowe wskazanie % udziału własnego – w roku 2016 wkład określamy
zarówno procentowo, jak i kwotowo,
niezgodny lub nieaktualny dokument KRS,
nieaktualne lub niekompletne informacje o kadrze placówki,
brak lub niepoprawne informacje o przychodach ze środków innych niż środki publiczne.

Pamiętaj także o zgodzie lekarzy z oddziału na przetwarzanie danych osobowych! Liczy się też
doświadczenie w realizacji zadania w programie POLKARD w latach poprzednich – udowodnij jak
pomaga Ci on w pracy! To aż 4 punkty do oceny oferty.

WARIANT I:
Program do interaktywnych ćwiczeń w wizualnej rzeczywistości wirtualnej z
użyciem czujników ruchu (system MediTouch), dedykowany dla chorych z
niedowładem połowicznym.

Program Meditouch obsługuje kilka urządzeń, do
wyboru:

Hand Tutor ™ (3 pary rękawic)

Leg Tutor ™

Arm Tutor ™

3D Tutor ™

Profesjonalne urządzenia do ćwiczeń czynnych kończyny górnej oraz dolnej, wykorzystujące
wbudowane czujniki pozycji i prędkości, odtwarzające trójpłaszczyznowy ruch kończyn oraz
dedykowane
oprogramowanie
komputerowe. Umożliwiają szereg
ustawień
funkcji
biomechanicznych – prędkość, pasywny i aktywny zasięg ruchu oraz analiza wykonywanych zadań,
gdyż wykonywanym ćwiczeniom towarzyszy zbiór danych z terapii.
Rehabilitacja wykonywana przy użyciu urządzeń MediTouch bazuje na wykonywaniu kontrolowanych
ćwiczeń rehabilitacyjnych. Urządzenia pozwalają przeprowadzać terapię w dostosowanym do
pacjenta stopniu trudności z wizualnym feedbackiem w czasie rzeczywistym. 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.

Wskazania do rehabilitacji:








Hand Tutor: rehabilitacja po udarze, poprawa zręczności ręki po urazach czaszkowomózgowych, drżenie rąk, spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona), wzmacnianie
siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane), mózgowe porażenie, spastyczność, ataksja i
atetoza, rozwojowe zaburzenia koordynacji (dyspraksja, syndrom niezdarnego dziecka),
rehabilitacja dłoni po przeniesieniu ścięgna lub po doraźnym zespoleniu płytą metalową,
złamanie w obrębie nadgarstka, uszkodzenia tkanek miękkich, uszkodzenie splotu
ramiennego, nerwu łokciowego i promieniowego, ograniczony czynny zakres ruchomości,
działanie przeciwbólowe;
Arm Tutor: rehabilitacja po udarze, drżenie rąk, spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie
Parkinsona), wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane), mózgowe porażenie,
spastyczność, ataksja i atetoza, rozwojowe zaburzenia koordynacji (dyspraksja, syndrom
niezdarnego dziecka), rehabilitacja po przeniesieniu ścięgna lub po doraźnym zespoleniu
płytą metalową, uszkodzenia tkanek miękkich, ograniczony czynny zakres ruchomości,
działanie przeciwbólowe;
Leg Tutor: uszkodzenia i choroby ortopedyczne, urazy rdzenia kręgowego, udary, urazy
głowy, uszkodzenia nerwów obwodowych np. Uszkodzenie splotu ramiennego, stwardnienie
rozsiane, choroba Parkinsona, mózgowe Porażenie Dziecięce, stany po operacjach (ACL,
endoprotezy itp.), osłabienie mięśni, oparzenia;
3D Tutor: rehabilitacja po udarze, drżenie rąk, spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie
Parkinsona), wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane), mózgowe porażenie,
spastyczność, ataksja i atetoza, rozwojowe zaburzenia koordynacji (dyspraksja, syndrom
niezdarnego dziecka), rehabilitacja po przeniesieniu ścięgna lub po doraźnym zespoleniu
płytą metalową, uszkodzenia tkanek miękkich, ograniczony czynny zakres ruchomości,
działanie przeciwbólowe.

Więcej o tym i innym zaawansowanym sprzęcie do
neurologicznej na stronie http://www.neuroreedukacja.pl





Hand Tutor
Arm Tutor
Leg Tutor
3D Tutor
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WARIANT II:
Program do interaktywnych ćwiczeń w wizualnej rzeczywistości wirtualnej z
użyciem czujników ruchu, dedykowany dla chorych z niedowładem
połowicznym i chorobami neurologicznymi.

BTS NIRVANA
BTS Nirvana to nowy, innowacyjny sprzęt służący do rehabilitacji pacjentów cierpiących z
powodu patologii neurologicznych. Innowacyjny system pozwalający na odpowiednie
motywowanie pacjenta. BTS Nirvana jest pierwszym system bezmarkerowym oddziałującym
jednocześnie na zmysł słuchu i wzroku, pozwalającym na całkowite „zanurzenie się” w
rzeczywistości wirtualnej bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń
umieszczanych na ciele pacjenta, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na interakcję.
Dostępne ćwiczenia mogą być modyfikowane poprzez szereg różnych parametrów, tak aby
jak najpełniej dopasować je do możliwości i potrzeb pacjenta.

Efektywne rozszerzenie możliwości terapeutycznych.
Nirvanę można stosować w każdej placówce rehabilitacyjnej zajmującej się pacjentami
którzy mają problemy z ruchomością kończyn dolnych i górnych. System jest najbardziej
efektywny, gdy jest stosowany na pacjentach po uszkodzeniach w obrębie ośrodkowego
układu nerwowego (np. po udarach lub uszkodzeniach mózgu) lub cierpiących z powodu
chronicznych i postępujących schorzeń, takich jak choroba Parkinsona lub stwardnienie
rozsiane. Wszechstronność systemu pozwala na stosowanie go zarówno przy treningu
kończyn dolnych, górnych jak i tułowia. Niektóre z ćwiczeń mogą być stosowane niezależnie
od schorzenia (choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane lub porażenie połowiczne). Inne z
kolei są już przypisane do konkretnego rodzaju schorzenia z uwagi na specjalne impulsy
dźwiękowe i wizualne lub skonkretyzowane ruchy.
Wyniki, tworzenie raportów oraz integracja z innymi urządzeniami.
Każde ćwiczenie posiada historię wykonywania go przez pacjenta, co pozwala fizjoterapeucie
monitorować postępy w rehabilitacji pacjenta i stopniowo modyfikować poziom trudności w
zależności od uzyskiwanych wyników. Wynik uzyskiwany przez pacjenta jest wyświetlany na
bieżąco pełniąc funkcję dodatkowego motywatora. Parametry ilościowe zapisane z każdego
ćwiczenia mogą być dodatkowo uzupełnione o raport wideo. Dane dotyczące pacjenta są
przechowywane na kartach RFID, co w połączeniu z wbudowaną w system bazą danych
tworzy idealne narzędzie do monitorowania całego procesu rehabilitacji. Raport jest
generowany po każdym ćwiczeniu. Zawiera w sobie informację o wykonanych ćwiczeniach
oraz wynik uzyskany w każdym z nich. Poza tym istnieje możliwość stworzenia dodatkowego
raportu aby sprawdzić efektywność procesu rehabilitacji. Opcjonalnie Nirvana może zostać
zintegrowana z systemami EMG firmy BTS, aby uzyskać dokładniejszą ocenę funkcjonalną
pacjenta.

 Dowiedz się więcej o urządzeniu
 Zobacz system w akcji

WARIANT III:
Program Systemu Testów Wiedeńskich – austriackie oprogramowanie i sprzęt
do testowania i treningu dla pacjentów udarowych i neurologicznych

SYSTEM TESTÓW WIEDEŃSKICH
CogniPlus - trening funkcji poznawczych uwagi, pamięci, funkcji wykonawczych, orientacji
przestrzennej, umiejętności wzrokowo-przestrzennych oraz niedowidzenia. CogniPlus jest
produktem firmy SCHUHFRIED specjalizującej się w psychologii komputerowej. Jest to system
treningowy do treningu funkcji poznawczych.
CogniPlus stworzono w oparciu o wiedzę naukową oraz najnowsze doniesienia z
dziedziny psychologii. Zawartość CogniPlus jest ściśle powiązana z Systemem Vienna Test –
najczęściej stosowanym na świecie systemem do profesjonalnej oceny psychologicznej. Oznacza
to, że rozpoznanie, leczenie i ocena są ze sobą skutecznie powiązane.
Programy treningowe Aixtent, na których podstawie stworzono moduły treningowe
CogniPlus mają rekomendację klasy A w zaleceniach Towarzystwa Neuropsychologicznego
(Gesellschaft für Neuropsychologie - GNP, 2009) oraz Niemieckiego Towarzystwa
Neurologicznego (Deutsche Gesellschaft für Neurologie – DGN, 2008).

Dla programu POLKARD polecamy test 2HAND oraz trening VISMO do ćwiczenia koordynacji
wzrokowo-ruchowej i dysfunkcji kończyny górnej.
Program treningowy VISMO ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową – czyli zdolność do
koordynacji ruchów ręki i ramienia w odpowiedzi na bodźce wzrokowe.

Teoria
Koordynacja wzrokowo-ruchowa odgrywa ważną rolę w wielu codziennych sytuacjach jak
prowadzenie samochodu, używanie sprzętów domowych lub sięganie po przedmioty.
Koordynacja ruchów z bodźcami wzrokowymi wymaga wielu różnych zdolności. Po pierwsze,
konieczne jest określenie, jakie ruchy należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony cel. Wymaga to
stworzenia wewnętrznych modeli ruchu. Następnie odpowiedni ruch należy zaplanować i
przygotować a w końcowym etapie – wykonać.

Dowiedz się więcej o tym popularnym systemie:
 www.testywiedenskie.pl

WARIANT IV:
Oprogramowanie do interaktywnych ćwiczeń w rzeczywistości wirtualnej z
użyciem czujników ruchu (PABLO), dedykowane dla chorych z niedowładem
połowicznym

PABLO
Pablo to kompaktowy, przenośny zestaw urządzeń oferujących pakiet możliwości
pomocnych w rehabilitacji w dysfunkcjach motorycznych kończyny górnej. W Polkardzie
oferowany jest łącznie z komputerem przenośnym dostosowanym do obsługi
oprogramowania.
Pablo jest narzędziem, które z jednej strony służy do pomiarów diagnostycznych, a z drugiej
do terapii funkcjonalnej z zastosowaniem sprzężenia zwrotnego. 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, stretching, 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 pozwalana na przedstawienie
wszystkich wyników pomiarów i ćwiczeń w sposób numeryczny i graficzny przekazując
bardzo przejrzystą informację na temat postępów terapii.
Zakresy ruchu:





staw ramienny-zginanie, prostowanie, odwodzenie, przywodzenie 0°-180°
staw łokciowy-zginanie, prostowanie 0°-180°; pronacja, supinacja -90°-0-90°
nadgarstek - zginanie-prostowanie -90°-0-90°, odwiedzenie dopromieniowe-dołokciowe 40°-20°

Charakterystyka:




chwyt cylindryczny – pomiar do 1000 N (lub 100kg)
chwyty szczypcowe – pomiar do 200 N (lub 20kg)

W skład zestawu wchodzi przystawka Multiball do trójpłaszczyznowego ruchu w stawie
nadgarstkowym i przystawka Multiboard do łączonej terapii wszystkich części kończyny
górnej.

Więcej o tym i innym zaawansowanym sprzęcie do
neurologicznej na stronie http://www.neuroreedukacja.pl
 Pablo
 Zobacz bogatą listę referencji w Polsce!
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WARIANT I:
Urządzenie do ćwiczeń kończyny górnej z różnymi stopniami jej
mechanicznego (opór elastyczny) odciążenia

CUBITO
Cubito został specjalnie zaprojektowany do rehabilitacji przedramienia i nadgarstka.
Charakteryzuje się zastosowaniem oporu elastycznego generującego niewielki opór w fazie
początkowej ruchu, który narasta równomiernie w dalszych fazach ruchu. Stan pacjenta
ocenia się zarówno w czasie fazy ćwiczeniowej jak i testowej z wykorzystaniem
nowoczesnego, intuicyjnego oprogramowania.
Właściwości:
 intuicyjne oprogramowanie testowo-treningowe z biofeedbackiem,
 ćwiczenia odbywają się w ustalonych zakresach ruchu,
 bezprzewodowa komunikacja z komputerem,
 bezpieczny trening po urazach i u osób starszych - mały opór w fazie początkowej
ruchu,
 bardzo łatwa regulacja ustawień urządzenia,
 zgięcie dłoniowe, zgięcie grzbietowe stawu promieniowo-nadgarstkowego,
 odwodzenie i obwodzenie stawu promieniowo-nadgarstkowego,
 pronacja i supinacja z zablokowanym przedramieniem,
 znajduje zastosowanie w medycynie sportowej, neurologii, ortopedii, traumatologii,
geriatrii oraz reumatologii,
 obiektywna ocena postępów rehabilitacji,




reedukacja wzorca ruchu z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej
(biofeedback),
baza danych pacjentów.

Oprogramowanie:
 pomiar zakresu ruchu,
 wybór rodzaju ćwiczeń – gier,
 badanie siły kończyny dolnej,
 wizualizacja wykonywanego ruchu,
 badanie postępów kuracji/treningu,
 bogaty i przyjazny kolorowy interfejs,
 zarządzanie bazą pacjentów.

Więcej dowiedz się na stronie
 www.acinternational-east.pl

WARIANT II:
Urządzenie do ćwiczeń kończyny górnej z różnymi stopniami jej
mechanicznego odciążenia.

LEVITAS
Levitas jest nowoczesnym urządzeniem do terapii w podwieszeniu, które wykorzystuje
bardzo wytrzymałą i stabilną ramę metalową. Dzięki wykorzystaniu specjalnego
przesuwnego 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 bardzo 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.

Wersja PRO
Posiada system 2 wózków wzdłużnych i 2 poprzecznych oraz opcję wychylenia ramienia. U góry
wyposażony jest w 12 punktów podwieszenia, 6 po bokach (z możliwością zmiany wysokości) oraz
dodatkowo u dołu w wiele małych, pojedynczych punktów do zamocowania 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
podobnych konstrukcjach dostępnych na rynku.
Levitas występuje w wersji wolnostojącej, sufitowej i mocowanej do ściany.

WARIANT III:
Urządzenie do ćwiczeń kończyny górnej z różnymi stopniami jej
mechanicznego odciążenia.

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 Levitasa Mini stanowi dobrą i tanią alternatywę dla wyposażania 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.

WARIANT IV:
Urządzenie do ćwiczeń kończyny górnej z różnymi stopniami jej
mechanicznego (opór elastyczny) odciążenia

VECTIS
Vectis został specjalnie zaprojektowany do rehabilitacji stawu barkowego i charakteryzuje
się zastosowaniem oporu elastycznego generującego niewielki opór w fazie początkowej
ruchu, który narasta równomiernie w dalszych fazach ruchu. Stan pacjenta ocenia się
zarówno w czasie fazy ćwiczeniowej jak i testowej.
Właściwości:
 pomiar kąta wychylenia ruchu w porównaniu do ustalonego kąta zerowego
mechanicznie ustawionego przez terapeutę,
 pomiar momentu obrotowego w porównaniu do kąta i momentu obrotowego
zerowego mechanicznie ustawionego przez obsługującego,
 opór elastyczny z możliwością analizy treningu na komputerze,
 ćwiczenia izometryczne i dynamiczne,
 możliwość powtarzania ruchów funkcjonalnych,
 znajduje zastosowanie w medycynie sportowej, neurologii, ortopedii, traumatologii,
geriatrii oraz reumatologii,
 obiektywna ocena postępów rehabilitacji,
 reedukacja wzorca ruchu z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej
(biofeedback),
 stabilna, trwała konstrukcja z profili stalowych,
 baza danych pacjentów.

Oprogramowanie:
 pomiar zakresu ruchu,
 wybór rodzaju ćwiczeń – gier,
 badanie siły kończyny dolnej,
 wizualizacja wykonywanego ruchu,
 badanie postępów kuracji/treningu,
 bogaty i przyjazny kolorowy interfejs,
 zarządzanie bazą pacjentów.

Więcej dowiedz się na stronie
 www.acinternational-east.pl

WARIANT V:
Program do interaktywnych ćwiczeń w wizualnej rzeczywistości wirtualnej z
użyciem czujników ruchu (Diego), dedykowany dla chorych z niedowładem
połowicznym.

DIEGO
Diego® wspiera pacjentów i rehabilitantów w prowadzeniu terapii w przypadku utraty
funkcji kończyny górnej (neurologia, ortopedia).
Poprzez ćwiczenia bierne i czynne umożliwia powrót do naturalnego, wyuczonego ruchu.
Pacjent umieszcza kończyny górne w podwieszkach i następnie trenuje w przestrzeni
trójwymiarowej. Oprogramowanie umożliwia ocenę i dokumentację postępów. Terapia przy
użyciu urządzenia Diego® jest różnorodna, motywująca i wydajna.
Główne korzyści z wykorzystania Diego® w procesie rehabilitacji:
 Terapia przy użyciu robota umożliwia ćwiczenia czynne i bierne, może być stosowana na
rożnych 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.
1. Ćwiczenia czynne i bierne
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.
2. 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 stabilizacje tułowia
i prawidłowe ułożenie łopatek.
3. Terapia poprzez zabawę
Wirtualna rzeczywistość umożliwia wskazanie pacjentowi właściwego sposobu
prowadzenia kończyny górnej. W unikalny sposób przywracamy utracone funkcje
kończyny górnej.
4. 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.

Więcej o tym i innym zaawansowanym sprzęcie do
neurologicznej na stronie http://www.neuroreedukacja.pl
 Diego

rehabilitacji

WARIANT VI:
Program do interaktywnych ćwiczeń w wizualnej rzeczywistości wirtualnej z
użyciem czujników ruchu, dedykowany dla chorych z niedowładem
połowicznym.

ARMOTION
ArmotionTM to unikalny, autonomiczny, mobilny robot do rehabilitacji kończyny górnej. Dzięki
mnogości opcji dopasowania do pacjenta oraz różnorodności możliwych ćwiczeń, ArmotionTM osiąga
maksymalną efektywność w rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej. Koncepcja terapii na
urządzeniu ArmotionM opiera się na terapii pacjentów od bardzo wczesnego stadium ich rehabilitacji,
zapewniając pełną efektywność podejmowanych kroków.

Trening z biofeedbackiem wizualnym
ArmotionM wyposażony jest w komputer oraz ekran, dzięki czemu pacjent widzi stojące przed nim
wyzwania i postępy w rehabilitacji oraz zwiększa swoją motywację. Powoduje to bardzo szybką
poprawę stanu zdrowia.
Właściwości:









terapia pasywna i aktywna (urządzenie wspomaga siłę pacjenta w wykonywaniu ćwiczeń),
bardzo szybkie ustawienie pod pacjenta,
feedback (wizualny i siłowy) w czasie rzeczywistym,
śledzenie ruchu pacjenta i użytej siły (wraz z wektorem),
zapis wykonanej pracy przez pacjenta oraz poziomu asysty urządzenia,
ćwiczenia bazują na atrakcyjnych grach,
mobilne środowisko terapeutyczne,
wzrost satysfakcji pacjenta oraz terapeuty

WARIANT I:
Zestaw dynamicznych ortez wspomagających ruch dłoni niedowładnej

HANDTUTOR
HandTutorTM 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 powtarzane ćwiczenia ze sprzężeniem zwrotnym.
Umożliwia on fizykoterapię oraz rehabilitację zawodową w oparciu o ćwiczenia indywidualnie
dobrane do potrzeb pacjenta, służące poprawie zaburzeń czynności ręki takim jak zakres ruchów, a
także dokładność i szybkość ruchu.

Jak działa rehabilitacja z urządzeniem HandTutorTM?
Program umożliwia klinicyście po pierwsze ocenę zaburzeń funkcji ręki. Informacja ta jest zapisywana
i dokumentowana, tak więc zawsze dostępny jest raport na temat postępów czynionych przez
pacjenta. Informacje te można również przedstawiać innym terapeutom i specjalistom celem
zapewnienia optymalizacji leczenia i uzyskania jak najlepszych wyników.
Klinicysta może wybrać i dostosować grę oraz poziom trudności do zaburzeń występujących u
pacjenta. Poziom trudności gry może być wybierany przez klinicystę lub automatycznie kontrolowany
przez komputer, gdy ćwiczenia wykonywane przez pacjenta prowadzą do poprawy zakresu ruchów.
Pacjent otrzymuje od systemu ruchową, wizualną oraz dźwiękową informacją zwrotną, która pozwala
mu na zrozumienie, zaplanowanie oraz wykrywanie ruchów palców i nadgarstka niezbędnych do
wykonania danego ćwiczenia. Pakiet opracowano w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższy stopień
motywacji pacjenta. Wszystkie ćwiczenia można wykonywać na różnych stopniach trudności, które

można dostosować do stopnia uszkodzenia funkcji ręki oraz jej zdolności ruchowych. Oznacza to, że
pacjent zawsze może współdziałać z systemem. Ponadto stopień trudności ćwiczeń może być
ustalany przez terapeutę lub automatycznie przez system. Motywacja pacjenta do poprawy
wykonywania ćwiczeń zwiększa się, jeżeli otrzymuje on informację od programu dotyczącą ogólnej
oceny punktowej wykonywanych ćwiczeń. System zapewnia kontrolowane wzmacnianie ręki przez
pacjenta oraz właściwy dobór i indywidualizację ćwiczeń zalecanych przez terapeutę.
System HandTutor™ posiada wbudowaną bazę danych pacjentów, która umożliwia tworzenie
raportów ilościowych podsumowujących przebieg rehabilitacji, ich zapisywanie i przeglądanie w
dowolnym momencie. Pozwala to klinicyście na ocenę oraz dostosowywanie przebiegu procesu
rehabilitacyjnego leczenia zaburzeń czynności ręki. Ponadto system umożliwia terapeucie pracę nad
kilkoma zaburzeniami motorycznymi jednocześnie.
System sprzedawany jest szpitalom specjalistycznym oraz placówkom podstawowej opieki medycznej
i oferuje klinicyście możliwość wykonywania zabiegów u wielu pacjentów jednocześnie w leczeniu
szerokiego spektrum schorzeń ręki. System wykorzystywany jest też w fizykoterapii oraz terapii
zawodowej, zapewniając pacjentom możliwości korzystania z najnowocześniejszych metod leczenia.
Dostępna jest też wersja domowa, która przyspiesza proces rehabilitacji, gdyż pacjent może
wykonywać ćwiczenia również w domu. W ten sposób rehabilitacja nie jest ograniczona tylko do
placówek opieki zdrowotnej a pacjent może z niej korzystać w dowolnym momencie, co zwiększa
jego akceptację dla tej formy terapii, przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywację skutkując
doskonałymi efektami.

Konstrukcja i działanie urządzenia:









system pracuje w oparciu o przenośny PC/Laptop,
rękawica łączy się z komputerem poprzez kabel USB,
rękawica wykonana po stronie grzbietowej z neoprenu i spandexu. Część dłoniowa nie jest
pokryta materiałem,
mocujące zapięcia na rzepy,
10 rozmiarów rękawic, 5 prawych i 5 lewych, pasujące na różne wielkości dłoni (rozmiar
mierzony od koniuszka 3 palca do stawu nadgarstkowego, mierzonego po stronie dłoniowej,
11-21 cm),
uchwycenie ruchu zintegrowane z elektrooptycznymi czujnikami, połączone z oceną i
programem rehabilitacji,
oprogramowanie zapewnia intensywne i aktywne ćwiczenia ze wzmocnionym
biofeedbackiem.

Więcej o tym i innym zaawansowanym sprzęcie do
neurologicznej na stronie http://www.neuroreedukacja.pl
 Hand Tutor

rehabilitacji

WARIANT II:
Zestaw dynamicznych ortez wspomagających ruch dłoni niedowładnej

AMADEO R7
Amadeo® to jedyny system mechatroniczny 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 przedramię system
ten jest odpowiedni dla pacjentów w różnym wieku (dzieci już od 7-8 lat). 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 chwytu,
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 też pracy synchronicznej, wybór palca
początkowego fali, 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.

Więcej o tym i innym zaawansowanym sprzęcie do
neurologicznej na stronie http://www.neuroreedukacja.pl
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WARIANT III:
Zestaw dynamicznych ortez wspomagających ruch dłoni niedowładnej

BIONESS H200
H200 to bezprzewodowy, ergonomicznie zaprojektowany oraz łatwy w użyciu system do
funkcjonalnej rehabilitacji ręki, który pozwala na efektywny ruch palców i kciuka podczas
otwierania, zamykania, sięgania oraz chwytania. Umożliwia to odzyskanie funkcji ręki oraz
powrót do wykonywania czynności dnia codziennego.

H200 składa się z dwóch głównych części – funkcjonalnej ortezy oraz jednostki sterującej.




lekka orteza – dopasowuje dopasowuje się do przedramienia i nadgarstka oraz
bezprzewodowo komunikuje się z jednostką sterującą. Elektrody wewnątrz ortezy łagodnie
stymulują rękę, pomagając w wykonywaniu ruchów,
bezprzewodowa jednostka sterująca - pozwala włączyć/wyłączyć stymulację oraz dostosować
poziom jej natężenia. Jest łatwa w użyciu a także posiada wbudowany akumulator, co jest
dodatkowym udogodnieniem.

Bezprzewodowy w 100 %
Dzięki temu, że system jest całkowicie bezprzewodowy, użytkowanie w życiu codziennym
jest zdecydowanie łatwiejsze. Zaawansowana technologia systemu dostarcza niski poziom
stymulacji elektrycznej do aktywacji nerwów, które kontrolują mięśnie dłoni i przedramienia.
Pomaga to w odzyskaniu wolności i niezależności.

Korzyści terapeutyczne:










poprawa funkcji ręki,
reedukacja pracy mięśni,
możliwość treningu poszczególnych czynności ręki,
zachęcenie pacjentów do aktywnego uczestnictwa,
połączenie tradycyjnych metod terapii z nowoczesnością,
pozytywny wpływ pośredni i bezpośredni na ośrodkowy układ nerwowy,
podtrzymanie lub zwiększenie zakresu ruchomości,
zapobieganie zanikom mięśniowym,
zwiększenie lokalnego przepływu krwi.

Wskazania
Osoby z deficytem funkcji motorycznych w kończynie górnej spowodowanym uszkodzeniem
ośrodkowego układu nerwowego:





udar,
pourazowe uszkodzenie mózgu,
uszkodzenia rdzenia kręgowego,
inne uszkodzenia OUN (SM, choroba Parkinsona).

WARIANT I:
Bieżnia ruchoma z regulowanym kątem nachylenia

GAIT TRAINER 3
Optymalnie zaplanowana terapia zawiera element oceny pacjenta przed i po rozpoczęciu
usprawniania. Jedną z funkcji bieżni 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 12,1” dotykowy wyświetlacz, system operacyjny oparty na Windows CE, 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:









wyłącznik bezpieczeństwa,
funkcjonalna poręcz z systemem monitorowania pracy serca,
powierzchnia amortyzująca – impregnowany teflon (grubość 2,5cm),
poręcze dla pacjentów potrzebujących dodatkowej stabilizacji w trakcie chodu,
Footfall Data Export – moduł umożliwiający eksport danych do komputera PC,
baza wyników z możliwością zapisu do 500 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 w języku polskim.

Dane techniczne:
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 2180 x 690 x 350
 Waga [kg]: 179
 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

Więcej o tym i innym zaawansowanym sprzęcie:
 www.biodex.pl

WARIANT II:
Bieżnia ruchoma z regulowanym kątem nachylenia

PATH
WOODWAY Path posiada te same możliwości oraz korzyści jak inne bieżnie z oferty
Woodway, w znacznie mniejszej obudowie. Polecany wszędzie tam, gdzie mimo
ograniczonych zasobów lokalowych, chcemy postawić na najwyższą jakość i opłacalność.
Slat-Belt® system:
 pojedyncze pasy z utwardzaną gumową powłoką;
 brak rozciągliwości pasu, brak poślizgu podczas startu bieżni;
 precyzyjna praca pasa napędowego za pomocą łożysk oraz wzmacnianego napędu z
prowadnicami łożyskowymi.
Konsola użytkownika
 wyświetlacz LED monitorujący prędkość, dystans, czas, puls;
 CSAFE - kompatybilny system komunikacji fitness.
Profesjonalne bieżnie Woodway – dlaczego warto!
 Slat-Belt® system - pojedyncze pasy z utwardzaną gumową powłoką;
 brak rozciągliwości pasu, brak poślizgu podczas startu bieżni;
 precyzyjna praca pasa napędowego - 12 prowadnic rolkowych z 114 łożyskami;
 wyświetlacz LED monitorujący prędkość, dystans, czas, puls, kalorie;
 CSAFE- kompatybilny system komunikacji fitness;
 system POLAR – zintegrowany system monitorowania tętna;
 zaawansowany system SlatFlex® absorbujący wstrząsy (twardość 38-43);
 żywotność powierzchni biegowej: 240.000-320.000 km;
 pas złożony z 47 niezależnych listew;



silnik 2KM - praca ciągła, 5KM - maksymalna moc (bezszczotkowy).

Gwarancja
Jakość bieżni Woodway odzwierciedla gwarancja jakiej udziela producent na kluczowe komponenty:





do 10 lat na ramę bieżni
do 7 lat na funkcjonowanie pasa bieżni
do 5 lat na silnik
do 3 lat na elementy niepoddane siłom tarcia

Najlepszą referencją sprzętu są jego użytkownicy.
97% klubów Ligii zawodowej NFL korzysta z sprzętu Woodway

90% klubów Ligii zawodowej NBA korzysta z sprzętu Woodway
93% klubów Ligii zawodowej MLB korzysta z sprzętu Woodway
40% klubów Ligii zawodowej NHL korzysta z sprzętu Woodway

WARIANT III:
Bieżnia ruchoma z regulowanym kątem nachylenia

AC5000M
AC5000M to cicha i bezpieczna bieżnia rehabilitacyjna (dostępny jest model posiadający certyfikat
medyczny 93/42 EEC) z powierzchnią absorbującą wstrząsy i magnetycznym wyłącznikiem
bezpieczeństwa. Bardzo powolny start bieżni (od 0,2 km/h) jest idealny gdy bieżnie wykorzystuje się
w postępowaniu rehabilitacyjnym.
Właściwości:
 pas bieżni absorbujący wstrząsy,
 magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa,
 przyciski szybkiej regulacji prędkości i wzniosu umieszczone w poręczach,
 bardzo powolny start – od 0,2 km/h,
 bieg wsteczny,
 pomiar: tętna, czasu, ilości obrotów RPM, kalorii, dystansu, poziomu obciążenia, wykonanej
pracy METS,
 bardzo wygodne, żelowe siodełko,
 wentylator z trzema prędkościami,
 dwa porty USB (jeden do aplikacji Fit-Key®, drugi do ładowania akcesoriów np. iPhone’a),
 port CSAFE i port zasilający 8V – do podłączenia telewizora i innych urządzeń
multimedialnych.
Dane techniczne:
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 2070 x 800 x 1600
 Wymiary pasa bieżni (dł. x szer. x wys.) [cm]: 56 x 157
 Dopuszczalne obciążenie [kg]: 227
 Waga [kg]: 220
 Regulacja prędkości [km/h]: 0,2 – 19,3 (co 0,2)
 Regulacja elewacji [%]: -3 - +12 (co 0,5°)
 Prędkość wsteczna [km/h]: do 6

WARIANT IV:
Bieżnia ruchoma z regulowanym kątem nachylenia

FINNLO ALPINE III
Ekonomiczna bieżnia ALPINE firmy FINNLO oferuje wszystko, aby umożliwić Ci efektywny
trening niezależne od pogody. Silnik o mocy stałej 2 KM napędza bieżnię do 18 km/h. Jest
idealna dla szybkich biegaczy, a pas o wymiarach 140 x 52 cm zapewni Ci duży komfort
biegu. Nachylenie jest regulowane automatycznie do 15%, z dokładnością do 1%. Nachylenie
i prędkość można dodatkowo regulować za pomocą klawiszy szybkiego wyboru. Prostota i
łatwość obsługi są zaletą komputera treningowego ALPINE. Do wyboru mamy 5 programów,
a także program sterowany tętnem, aby zróżnicować treningi i zdobyć dodatkową
motywację. Po wprowadzeniu tętna treningowego, bieżnia automatycznie zmniejszy
prędkość w momencie gdy zostanie ono przekroczone. Tętno może być łatwo mierzone
przez czujniki dotykowe lub za pomocą opcjonalnie dostępnego pasa telemetrycznego.
Bieżnię ALPINE możemy bez trudu złożyć, a dzięki systemowi transportowemu łatwo
przemieszczać lub schować.

Główne zalety:








Wymiary pasa: 140 x 52 cm
Max. waga użytkownika: 150 kg
Bardzo cicha praca silnika
Duży czytelny wyświetlacz
Stabilna konstrukcja (waga bieżni 105 kg)
Bardzo dobry stosunek jakość - cena
Gwarancja 3 lata

Funkcje komputera:










Wyświetlane funkcje: Nachylenie, Czas, Dystans, Prędkość, Ilość kalorii
Puls
Ilość programów: 6
Programy: 1 manualny, 4 kombinowane, 3 programy sterowane prędkością
Programy kontroli rytmu serca HRC: 1
Wybór prędkości bezpośrednich: 6 klawiszy
Wybór kąta nachylenia bezpośredni: 6 klawiszy
Puls ręczny poprzez sensory dotykowe
Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)

WARIANT V:
Bieżnia ruchoma z regulowanym kątem nachylenia

ZEBRIS TDSL-3i
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 dynamicznym (np. obciążenie podczas lokomocji: chód, bieg). Zasada działania platform
oparta jest o matrycę czujników rejestrujących obciążenie przypadające na powierzchnię
(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 odtwarzany
w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. W standardowym
wyposażeniu system posiada wyjście do synchronizacji z sygnałem video. Opcjonalne 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 bezprzewodowej transmisji
danych, co pozwala na kompleksową ocenę lokomocji z parametrami kinematycznymi,
analizą biopotencjału z mięśni.

Bieżnie Zebris mogą być łączone z:
•
•
•
•

systemem do treningu wirtualnego i rzeczywistości wirtualnej Rehawalk®,
systemami do rejestracji i analizy sEMG marki Noraxon (synchronizacja
programowa), w tym TeleMyo 2400T i TeleMyo 2400DTS,
systemami do rejestracji i analizy wideo Noraxon MyoVideo
(synchronizacja programowa),
systemami do rejestracji i analizy ruchu z wykorzystaniem czujników
inercyjnych Noraxon MyoMotion (synchronizacja programowa).

WARIANT VI:
Bieżnia ruchoma z regulowanym kątem nachylenia

Bieżnia ERT-200 przeznaczona jest do zadawania obciążenia podczas badań wysiłkowych EKG
oraz treningów rehabilitacyjnych lub sportowych. Bieżnia może być sterowana z poziomu
oprogramowania komputerowego do wykonywania prób wysiłkowych, sterowana ręcznie z
wykorzystaniem wbudowanego modułu komunikacji lub poprzez automatyczne sterowanie
prędkością przesuwu pasa bieżni, zależnie od szybkości chodu pacjenta (6-minutowy test
marszu).
Bieżnia ERT-200 oferowana jest w 3 wersjach:




wersja podstawowa – bieżnia bez pulpitu sterującego, port komunikacji RS-232C –
bieżnia z funkcją 6-minutowego testu marszu bez monitorowania tętna – moduł
komunikacji Bluetooth, port komunikacji RS-232C,
bieżnia z funkcją 6-minutowego testu marszu z monitorowaniem tętna – moduł
komunikacji Bluetooth, port komunikacji RS-232C, nadajnik marszowy pacjenta.

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 ÷ + 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: 200 kg
masa bieżni: 165 kg
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 1940 x 780 x 1310

Więcej informacji o programie POLKARD na stronie Ministerstwa Finansów:
http://goo.gl/hygfme

Zapraszamy do kontaktu:
PHU Technomex Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15
44-141 GLIWICE
biuro@technomex.pl
www.technomex.pl
regiony.technomex.pl
+ 48 32 40 10 350

