System do treningu
chodu i równowagi.

ZeroG® System
do treningu chodu i równowagi.
Najbardziej zaawansowany zrobotyzowany system odciążenia stał
się jeszcze lepszy.

Robot Zero G porusza się
po torze przymocowanym

System chodu i równowagi ZeroG®
wprowadzono w 2007 roku. Obecnie ZeroG
trzeciej generacji firmy Aretech jest nadal
liderem innowacji i jakości.

do
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Z wykorzystaniem ZeroG chodzenie po
powierzchni, zmiana pozycji z siadu do
wstania, wchodzenie po schodach, zejście z
podłogi czy inne czynności dnia codziennego
wykonywane są w środowisku ‘zredukowanej
grawitacji’ bez ryzyka upadku.

odciążenie

całego

ciała

podczas sesji terapeutycznej.

Osiągnij swoje cele kliniczne dzięki pomocy ZeroG. Badania pokazują,
że wcześniejsze zaangażowanie pacjentów w rehabilitację oraz prowadzenie
intensywnej i funkcjonalnej terapii skraca czas pobytu, obniża ryzyko
ponownej hospitalizacji i poprawia wyniki. (1,2)

Bezpieczne
środowisko

ZeroG jest używany przez największą
ilość klinicystów w porównaniu do innych
zrobotyzowanych systemów odciążenia.

“ZeroG znacząco przyczyniło
się do rozwinięcia naszej
zdolności do maksymalizacji
funkcjonalności i poprawy
chodu naszych pacjentów. ”
Frank Hyland, MSPT
wiceprezes ds. Usług rehabilitacyjnych

Wczesna
terapia
Lepsze
wyniki

Czynności
funkcjonalne

Intensywna
rehabilitacja

Zaangażuj pacjentów w intensywną
rehabilitacją wcześniej i bezpieczniej dzięki
ZeroG.
1. Horn et al. Arch Phys Med Rehabil. 2005 Dec; 86 (12
Suppl 2): S101–S114)
2. Andrews et al. Physical Therapy, 95(12), pp. 1660–1667.
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Cechy ZeroG
Ochrona przed upadkiem
Dynamiczne odciążenie

Zaawansowane śledzenie szyny

ZeroG z udowodnioną dokładnością zapewnia
stałe odciążenie nawet podczas dużych ruchów
wertkalnych.3 W celu zmiany intensywności terapii,
poziom odciążenia można zmieniać poprzez
naciśnięcie przycisku modyfikując wartość kilogramów
lub procentową wagą ciała.

Robot ZeroG przewiduje ruchy pacjenta wzdłuż
toru przymocowanego do sufitu i reaguje na nie
tak, aby pacjent nie odczuwał przeciągania od tyłu z
udowodnioną dokładnością.3

Różne metody, każda służąca konkretnej klinicznej
potrzebie:
Limity odległości - ustawiane przez zaprogramowaną
odległość, aby kontrolować ruch wertykalny i zakres
ruchu
Prędkość
aby
przyspieszenia w dół

kontrolować

niebezpieczne

Złagodzenie upadków - umożliwia powolne
i bezpieczne zejście na powierzchnię

Uprząż Aretech

Zaprojektowana specjalnie do użytku z ZeroG
od rozmiarów dziecięcych do 2XL.

ZeroG kinetyka
Antycypacyjny trening balansowy
Interaktywne moduły wykorzystujące biologiczne
sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym w oparciu
o ruchy pacjenta.

Raportowanie sesji
Używaj ZeroG zarówno
do fizjoterapii jak i terapii
zajęciowej

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.

Szybki start
Zaprojektowany do intuicyjnej i łatwej konfiguracji

3. Hidler, et al, J Rehabil Res Dev. 2011;48(4):287-98
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Jan Kowalski

Wprowadź
wagę pacjenta

Wybierz
stopień
odciążenia

Wybierz tryb
ochrony przed
upadkiem

Rozpocznij
trening
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“

Niekończące się możliwości
terapeutyczne
Skorzystaj z ZeroG, aby wykonywać

intensywne czynności

funkcjonalne dzięki dynamicznemu odciążeniu ciała i ochronie

„ZeroG jest główną częścią najnowocześniejszego
Szpitala z nowym Centrum Nauk Neurologicznych.
ZeroG pozwala zapewnić intensywną i funkcjonalną
terapię naszym pacjentom podczas czynności chodu
i czynności równoważnych a także treningu na bieżni.
Czekamy z niecierpliwością na postępy, jakie pacjenci
wykonają dzięki tej technologii. “
Marny Farrell

przed upadkiem.

Schody

6

Dyrektor, Rehabilitacja

Chodzenie po powierzchni

Z siadu do wstania

Wykonywanie zadań

Omijanie przeszkód

Trening równowagi

7

Bezpieczeńswo
największym
priorytetem
Trening na bieżni
Aretech oferuje bieżnie jako akcesoria
do ZeroG. Sterowanie jest zintegrowane

ZeroG jest certyfikowany zgodnie z
najwyższymi standardami bezpieczeństwa i
jest wymieniony w FDA. Podczas stosowania

bezpośrednio z oprogramowaniem

ZeroG zapewnia ochronę przed urazami,

ZeroG, zapewniając jeden interfejs

terapeuci mogą koncentrować się na terapii

użytkownika za pośrednictwem ekranu

funkcjonalnej pacjentów.

dotykowego i bezprzewodowego pilota.

Pacjenci są chronieni przed upadkiem, co przyczynia
się do zmniejszenia średniej długości pobytu. Pacjenci, którzy doznają upadku podczas rehabilitacji
stacjonarnej, pozostają 11 dni dłużej niż osoby, które
nie doznały upadku.4

43.8
dni

Non-Fallers

54.8
dni

Fallers

Dla maksymalnego bezpieczeństwa,
DualArrestTM zatrzymuje bieżnię, gdy
ZeroG zapobiega upadkowi.

WaveLink Wi-Fi GuardianTM
ZeroG to pierwszy i jedyny system bezprzewodowy
w swojej klasie, który nie jest zależny wyłącznie od
połączenia Wi-Fi. WaveLink to opatentowany protokół
komunikacyjny, który daje terapeutom możliwość
kontrolowania ZeroG niezależnie od sygnału Wi-Fi.

4. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation;
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98(4), 561-566, 2016
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Innowacja Aretech
Co sprawia, że ZeroG różni się od innych systemów?
ZeroG został zaprojektowany od podstaw jako najbezpieczniejszy, najbardziej zaawansowany system
rehabilitacji z największą ilością opcji dla potrzeb związanych z rehabilitacją. Właśnie dlatego ZeroG nadal jest
złotym standardem zrobotyzowanych systemów odciążenia.

Jedynie ZeroG oferuje:
Zaprojektowany, aby przystosować się do najszerszego zakresu pacjentów.
Dynamiczny powrót do pozycji wyjściowej: Pacjent może odzyskać pozycję
wyjściową samodzielnie i wznowić sesję. Idealny dla pacjentów o większej
funkcjonalności.
Indywidualne
usprawnianie po
upadku

Redukcja
skutków upadku

Aktywna asysta
ActiveAssistTM

Podciąganie zautomatyzowane: Pacjent nie może odzyskać pozycji
wyjściowej samodzielnie i wymaga, aby system z maksymalną asystą uniósł
go z powrotem do pozycji stojącej.

Amortyzuje uderzenie w przypadku upadku w celu poprawy komfortu i
bezpieczeństwa pacjenta

Specyfikacja systemu odciążenia do treningu chodu
i równowagi ZeroG.

Automatycznie zapewnia dodatkowe BWS podczas najtrudniejszej części
usprawniania po updaku, poprawiając zdolność pacjenta do powrotu do pozycji
stojącej.

Biofeedback w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem interaktywnych modułów
treningu równowagi i gier, co zostało udowodnione jako skuteczna metoda w
poprawie równowagi.5

Parametry systemu
odciążenia

• Odciążenie statyczne od 0 do 204 kg (0-450 lbs)
• Odciążenie dynamiczne od 5 do 90 kg (10-200 lbs)

User-Interface

• Ekran dotykowy zamontowany na wózku jezdnym
• Sterowanie bezprzewodowe

Bezpieczeństwo

•
•
•
•
•

Zasilanie

• 1 x 208-230 VAC, 20A dedicated line
• 1 x 110 VAC, 10A line

ZeroG KineticsTM

WaveLink Wi-Fi GuardianTM
Awaryjne opuszczanie liny
Zintegrowany wyłącznik bezpieczeństwa
Regulacja czułości
ANSI / AAMI-ES60601-1, EMC60601-1-2: 2014, FCC klasa A, CE,
CSA C22.22 (pełna lista dostępna na życzenie)

5. Szturm et al. Phys Ther. 2001 Oct; 91(10): 1449-62.
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Oficjalny dystrybutor Polski:
PHU Technomex Sp. z o.o.
www.technomex.pl/zerog
nr. kat. 129.01.2018
ZeroG is hand-crafted in the United
States and designed for durability
with an emphasis on quality.

www.technomex.pl
biuro@technomex.pl
(+48) 32 401 03 50
nr kat. 129.06.2018

www.aretechllc.com
info@aretechllc.com
800-710-0370
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