GraviSpine

Grawitacyjne urządzenie
do terapii schorzeń kręgosłupa

Trójpłaszczyznowa korekcja skrzywionego kręgosłupa
Trakcja prowadzona w pozycji odciążenia grawitacyjnego, powodująca symetryzację
bodźców domózgowych z mechanoreceptorów struktur przykręgosłupowych
Korekcja skrzywienia poprzez precyzyjne działanie pelot korygujących skrzywienie na
podstawie wcześniejszego badania skoliometrem i naniesienie markerów
na ciele pacjenta
Pozycja leżąca, pozioma tułowia dziecka i zastosowanie kontrpelot bocznych biodrowych
ze stabilizacją tułowia od przodu pasem na poziomie miednicy gwarantująca bardzo dobrą
stabilizację położenia miednicy i połączenia z kręgosłupem
Poziom pelot i kierunek działania dopasowywany na podstawie oceny klinicznej
występowania garbu żebrowego- (szczytowego kąta rotacji tułowia) i wału lędźwiowego
skoliometrem Bunnella oraz na podstawie analizy zdjęcia RTG
Sterowanie ręczne doboru poziomu korekcji
Zwiększenie przestrzeni międzykręgowej
Zapewnione bezpieczeństwo pacjenta, dzięki doborze siły oddziaływania korekcyjnego
indywidualnemu dopasowaniu poprzez bezpośrednią ocenę zachowania się segmentu
tułowia dziecka podczas stosowania nacisku

Asymetrie
funkcjonalne
postawy ciała

Choroba
Scheuermanna

Skolioza

GraviSpine to urządzenie,
dzięki któremu możesz przyjąć
większą ilość pacjentów!

Zmniejszenie przekrwienia żylnego unaczynienia jednostek motorycznych kręgosłupa
(dwa kręgi sąsiednie i dysk międzykręgowy) sprzyjające leczeniu stanów pourazowych
(pęknięcie dysku), odczynów zapalnych
Odciążenie kręgów kręgosłupa zmniejszające napięcie w strukturach kostnych sprzyjające
procesom regeneracji i przebudowy kręgów
Zastosowanie ułożenia kręgosłupa L-S względem kończyn dolnych (pozycja Perschla)
sprzyja zmniejszeniu napięć w obrębie tylnej części przestrzeni dyskowej poprzez
zmniejszenie lordozy lędźwiowej
Odciążenie połączenia L5 – S1 następuje w środowisku wyrównania poziomu miednicy
w płaszczyźnie czołowej, co sprzyja w odciążeniu struktur nerwowych
Wyciąg antygrawitacyjny powoduje symetryczne rozciąganie struktur więzadłowych, oraz
grup mięśniowych po obu stronach kręgosłupa, co sprzyja korekcji zaburzonej
w niektórych jednostkach chorobowych biomechaniki

Zastosowanie
jako przygotowanie
do zabiegów
operacyjnych
skoliozy (i innych)

Stany zapalne
krążków
międzykręgowych
i kręgów u dorosłych
i młodzieży

Zespoły bólowe
kręgosłupa Th i L-S
u dorosłych
i młodzieży
Odciążenie przestrzeni międzykręgowych, odciążenie stawów międzywyrostkowych

GraviSpine
GraviSpine to urządzenie będące ważnym elementem nowatorskiej metody
terapii skolioz u dzieci i młodzieży. Wykorzystywane jest również przez
pacjentów dorosłych ze skoliozą po zakończeniu terapii dla poprawy komfortu
życia. Ponadto urządzenie wykorzystywane jest do terapii zespołów bólowych
kręgosłupa u dorosłych.
Co wyróżnia GraviSpine na tle innych urządzeń dostępnych na rynku?
•

Wykorzystanie zjawiska odciążenia stawów międzywyrostkowych kręgo-

słupa ułatwia korekcję boczną i derotację skrzywienia kręgosłupa. Stwarza to

GraviSpine

dogodne warunki do korekcji skoliozy bez użycia dużych sił nacisku.
•

Pozycja leżąca pacjenta i zastosowanie kontrpelot bocznych (biodrowych

i barkowych) ze stabilizacją tułowia, powoduje precyzyjną trójpłaszczyznową
korekcję kręgosłupa z zachowaniem stabilizacji połączenia miednicy i kręgosłupa.
•

Dzięki pozycji poziomej, oraz dwupłaszczyznowej stabilizacji miednicy

(w płaszczyźnie poprzecznej i strzałkowej- poprzez peloty biodrowe utrzymujące miednicę), ale także w płaszczyźnie czołowej (poprzez wyciąg za kończyny dolne) nie dochodzi do dekompensacji kręgosłupa w odcinkach powyżej
i poniżej skrzywienia.
•

Zautomatyzowana zmiana kąta nachylenia stołu pozwalająca na uzyska-

nie antygrawitacyjnego odciążenia kręgosłupa w dowolnych interwałach
zmiany kąta.
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GraviSpine
Cechy kluczowe:
•

Urządzenie przyspiesza leczenie skoliozy już rozwiniętej, a także hamuje

progresję na etapie tworzenia się skoliozy
•

Alternatywa dla innych, stosowanych dotychczas urządzeń do terapii

skolioz
•

Możliwość leczenia większej ilości pacjentów - terapeuta w czasie zabiegu

na urządzeniu może przyjąć kolejną osobę
•

Szybki czas obsługi pacjenta (zapięcie i wypięcie pacjenta z urządzenia

trwa około 5 minut)
•

Łatwy transport nawet dla jednego terapeuty, dzięki wyposażeniu urządze-

Zobacz ten produkt na stronie:
www.technomex.pl/gravispine

GraviSpine

nia w system jezdny oraz hamulec
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Przykładowy
przebieg terapii
Skolioza
•

2-3 spotkania tygodniowo, terapia 2x 20min z przerwą 20 minutową

pomiedzy sesjami terapeutycznymi.

Choroba Scheuermanna
•

2-3 spotkania tygodniowo, terapia 2x 20min z przerwą 20 minutową

pomiedzy sesjami terapeutycznymi.

GraviSpine

Skrócenia funkcjonalne kończyn dolnych
•

1-2

spotkania w tygodniu, terapia 2x 20min z przerwą 20 minutową

pomiedzy sesjami terapeutycznymi

Zespoły bólowe kręgosłupa Th i L-S u dorosłych i młodzieży
•

3-4 spotkania w tygodniu, terapia 3x 20min z przerwą 20 minutową

pomiedzy sesjami terapeutycznymi.

Stany zapalne krążków międzykręgowych i kręgów u młodzieży i dorosłych
•

3-4 x spotkania tygodniu, terapia 3x 20min z przerwą 20 minutową

pomiedzy sesjami terapeutycznymi.
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Kompleksowa opieka
nad pacjentem
Zabieg na urządzeniu GraviSpine jest kluczowym elementem kompleksowej
opieki nad dzieckiem zagrożonym skoliozą w ramach metody ROK (Równowagi
Odruchowej Kręgosłupa) wg dr n. med. Marka Kluszczyńskiego, twórcy powyższej
metody i autora urządzenia GraviSpine, który jest adiunktem na Wydziale Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie oraz koordynatorem
Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Troniny”. Materiał został opracowany przy
współpracy z dr n. med. Markiem Kluszczyńskim.

GraviSpine

Receptory (mięsień, ścięgno, więzadło,
torebka stawowa, powięź, opony oun),
wrzesiono nerwowo-mięśniowe

Efektor - jednostka
motoryczna
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