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Апарат для механотерапiТ кiнцiвок
к MedBike>

Виробництво: Бельгiя

Щiна - 310 000,00 грн.

П рофесiЙна механотерапiя терапiя для
професiоналiв.

Механотерапевтичн ий активно пасивний
апарат. flозволяе мобiлiзувати кiнцiвки на

самих paHHix етапах реабiлiтацiТ за рахунок
двиryна. Сприяе змiцненню м'язового
корсета, змен[лення набряклостi, дозволяе
вiдновити фiзiологiчну симетрiю роботи
BepxHix i нижнiх кiнцiвок.

Методики механотерапiТ та занять на

тренажерi MedBike мо}куть бути використанi в

ортопедiТ i травматологiТ, кардiологii
неврологiТ та iнших
областях медицини

МiнiмальниЙ зрiст литини для використання
MedBike - !22 см (6-7 poKiB ).

Показання до застосування:
. Вiдновлення м'язiв, суглобiв, рухливостi кiнцiвок;
. полiпшення або оптимiзацiя бiомеханiчного рухового патерну;
, зменшення або нормалiзацiя патологiчного м'язового тонусу, спрямована регуляцiя м'язового

тонусу;
. збiльшення м'язовоТ сили;
. усунення або зменц.lення наслiдкiв постуральних дисфункцiЙ;
, зменшення або лiквiдацiя больового синдрому за рахунок пiдвищення порога больовоi чутливостi;
. оптимiзацiя вегетативноТ реактивностi;
. полiпшення пропрiоцептивноТ чрливостi;
. полiпшення або нормалiзацiя координацiI pyxiB;
. оптимiзацiя реа кцiЙ TepMiHoBo'i' ада пта цiТ до фiзичного на ва нтажен ня
. полiпшення психоемоцiЙного стану
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Механотерапiя кiнцiвок стимулю€ обмiн речовин, сприяе змiцненню м'язiв, сприяе щiльностi KicToK i

пiдвищу€ фiзичне та психiчне самопочrгтя. MedBikeФ може бри важливою частиною тренувань з

руховоТ терапiТ для людеЙ з фiзичними обмеженнями i е безпечним та ефективним для Bcix, хто може
ним користуватися.

Особливостi апарата MedBike:
- Апарат забезпечуе наступнi режими тренування Bepxнix i нижнiх кiнцiвок пацiента:
* Пасивне тренування (з мотором);
* Активне тренування зi змiнним опором (власними силами проти опору, створюваного

мотором); * Ассистивне тренування (власнимисилами з пiдтримкою з боку мотора); -Пiдходить
для пацiентiв в iнвалiдних вiзках,

- Оснаtцений технологiею бiологiчного зворотного зв'язку, ц{о дозволяе виробляти <Спазм-контроль)) -

при виникненнi спастики зупинить тренажер i просiгналiзувати терапевry.
У разi спастичного руху, MedBike автоматично активуе управлiння рухом, щоб захистити користувача.
Рух педалi оберех<но припиниться, а на дисплеТ з'явиться повiдомлення 3АВЕРШЕНО, i буде потрiбен
допом iжн и й за пуск корисryвачем або тера певтом.
- Великий 10-дюЙмовиЙ сенсорний екран з його простими та iнтуiтивно зрозумiлими елементами

ке рува н ня.

- MedBike оснащений кнопкою (АВАРlЙНИЙ СГОП"
-,Щля багатьох людей з частковою або повною параплегiею нижньоI частини тiла вкрай важливим €

латеральниЙ контроль гомiлки пiд час тренувань рухом дrllя запобiгання скорочення м'язiв та
жорсткостi суглобiв..Щля забезпечення зручного та правильного положення доцiльне безпечне
встановлення гомiлок, MedBike пропону€ додатковi пiдтримки ддя гомiлок.

- Пiдтримка запlястя
Безпечне тренування BepxHix кiнцiвок, для людей з частковою або повною параплегiею BepxHix або
нижнiх частин руки.
- Перехiд для тренування вiд нижнiх до BepxHix кiнцiвок за допомогою обертання вернього модулю

викону€ться обертанням простоТ ручки мя повороry.
- На консолiТFТ Touch вiдображаються графiчнi бiомеханiчнi блок-схеми мя легкого керування та

розумiння. MedBike також використову€ введення персональних даних дпrlя iндивiдуалiзацiТ кожного
навчального сеансу. Кожен сеанс закiнчуеться детальною зворотною iнформацiею, де
вiдображаються вiдповiднi бiоданi, якi використовуються в руховiЙ терапiТ.

-.Щодаток MedBike - це чудова функцiя безпеки для професiоналiв. Пiдключiть планшетний ПК
(And roid), вiдслiдковуйте всю iсторiю ,о пацi€нта та дiлiться ним для оцiнки пацiента.

Прокопець fl.A.


