Vibramoov

™

neurorehabilitacja chodu przy użyciu
zogniskowanej wibracji

VIBRAMOOV™ PRZEPROWADZA PACJENTA
PRZEZ CAŁY PROCES REHABILITACJI
Dzięki zaawansowanym, zróżnicowanym protokołom
Vibramoov™, terapeuci mogą dopasowywać sesje
rehabilitacji wibracyjnej do różnych patologii, a także
do postępów i potrzeb każdego pacjenta. Protokoły te
pozwalają pacjentom na odtworzenia lub utrzymanie
ich zdolności do wykonywania skoordynowanych,
miarowych ruchów angażujących wiele stawów i mięśni
jednocześnie, takich jak np. chód.
W zależności od zastosowanego protokołu, zmieniać się
będą charakterystyki wibracji podczas poszczególnych sesji:
Typ sekwencji wibracji i odczuć ruchowych:

Chodu z różnymi prędkościami
Jednoczesnych lub naprzemiennych ruchów
zgięcia i wyprostu
Wchodzenia po schodach

Intensywności sekwencji wibracyjnych
Czasu trwania każdej stymulacji wibracyjnej.

Wraz z postępami pacjentów, protokoły stymulują w
sposób stopniowany system sensomotoryczny pacjentów
i w konsekwencji wywołują odpowiedzi motoryczne,
które wzrastają wraz ze zmianą natężenia wibracji.

GŁÓWNE ZALETY VIBRAMOOV™
Centralne oddziaływanie poprzez
obwodową stymulację

Zwiększenie intensywności i jakości codziennej
rehabilitacji

Ciągłość procesu neurorehabilitacji

Krótki czas przygotowania pacjenta (mniej niż 10 minut)

Zastosowanie w wielu zaburzeniach
lokomocji

Tylko jeden terapeuta w obsłudze i samoleczenie

VIBRAMOOV™ TO REWOLUCJA TERAPII
FUNKCJONALNEJ
AKTYWACJA
MÓZGU

Głównym wyzwaniem podczas rehabilitacji chodu jest
przywrócenie koordynacji pomiędzy ruchliwością, a
związanymi z nią informacjami neurosensorycznymi.
Obecnie
Vibramoov™
pozwala
specjalistom
i
pacjentom na unikalną neurorehabilitację pozwalającą
na utrzymanie tej funkcjonalnej interakcji przez cały
process usprawniania.

UTRZYMUJ W SPRAWNOŚCI INTERAKCJE
SENSOMOTORYCZNE
Technologia Vibramoov™ rewolucjonizują funkcjonalną
terapię
ruchową
poprzez
zachowanie
funkcji
sensorycznych i motorycznych nawet wtedy, gdy ruch
jest niemożliwy do wykonania.
Bazując na 30-letnim doświadczeniu naukowobadawczym*, sekwencje wibracyjne Vibramoov™
stymulują układ nerwowy za pomocą odczuć
sensorycznych występujących podczas naturalnego
chodu. Taka stymulacja pozwala utrzymać interakcje
sensomotoryczne u osób, które utraciły zdolności
lokomocyjne i stymulować ich neuroplastyczność.

POBUDZANIE
MIĘŚNI
WRZECION

DOŚWIADCZAJ I PONOWNIE INICJUJ RUCHY
Vibramoov™ udostępnia pacjentom możliwość i
satysfakcję płynącą z ponownego odczuwania ruchu.
Wywołuje odczucie chodzenia oraz pozwala na
doświadczanie pierwszych kroków w kierunku powrotu
do zdrowia.
*Techno Concept posiada wyłączny patent nr WO 2009130579.
Współpraca Prof. Roll JP. i Dr Roll R.

SZEROKIE SPEKTRUM APLIKACJI
KLINICZNYCH
Nabyte lub wrodzone dysfunkcje neurologiczne (ataksja,
uraz mózgu, dystonia, mózgowe porażenie dziecięce,
schorzenia
neurologiczne,
choroba
Parkinsona,
stwardnienie rozsiane, udar…)
Ortopedia

CELOWANE I TRWAŁE DZIAŁANIE
Zapobieganie « deprogramowaniu sensomotorycznemu »
Wczesna, ciągła i powtarzalna rehabilitacja
Trening lokomocji

Zmiany związane ze starzeniem (ankylozy, zaburzenia
równowagi, zespół bezruchu, osłabienie mięśni)

Stymulacja neuroplastyczności i rehabilitacji motorycznej

Uszkodzenia rdzenia kręgowego

Wyrównanie napięcia mięśniowego oraz redukcja spastyczności

USPRAWNIANIE PACJENTÓW LEŻĄCYCH PRZY UŻYCIU
PRZENOŚNEGO SYSTEMU
Jednostka przenośna Vibramoov™ pozwala terapeutom na stosowanie
treningu wibracyjnego na bardzo wczesnym etapie rehabilitacji
u pacjentów łóżkowych w celu zachowania u nich wzorców
lokomocyjnych. Taka terapia pozwala im na uzyskanie wrażenia, że ich
kończyny dolne poruszają się i odpowiadają na impulsy motoryczne.

Uraz

ZAAWANSOWANY TRENING NA PIONIZATORZE
Dzięki swojej uniwersalności, Vibramoov™ może zostać łatwo
dopasowany do możliwości i postępów pacjenta. Stosując
pionizator, ciało pacjenta może przyjąć optymalną pozycję
do właściwego dobierania wrażeń i reinicjacji chodu.

VIBRAMOOV™ PRZYSPIESZA
REHABILITACJĘ

WCZESNA, ALE ZAAWANSOWANA
TERAPIA

Vibramoov™ to przykład systemu do ciągłej i
kompleksowej rehabilitacji pacjentów, którzy utracili
funkcje chodu. Możliwość jego wczesne włączenia
w proces rehabilitacji i wzmocnionej stymulacji na
neuroplastyczność ogranicza możliwość wystąpienia
dodatkowych
uszkodzeń
wywołanych
przez
deprogramowanie sensomotoryczne spowodowane
utratą funkcji ruchowych.

Pacjenci mogą ciągle odczuwać ruch, a nawet
zacząć go samodzielnie odtwarzać.
Czas spędzany codziennie na rehabilitacji jest w
ten sposób wydłużany, poprawia się jej jakość,
jest ona dodatkowo przyjemniejsza dla pacjenta i
mniej męcząca. W rezultacie, Vibramoov™ pomaga
pacjentom odzyskać samodzielność szybciej i w
lepszych warunkach.
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