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Професi й rIa механотерапi я терапi я лля професiоналiв,

Механотерапевтичний активно пасивний апарат.

flозволяс мобiлiзувати кiнцiвки на самих paHHix
етаIIах реабiлiтачiТ за рахунок двигуна. Сприяс
змiцненню м'язового корсета, зменшення
набряклостi, дозволяе вiдновити фiзiологiчну
симетрiю роботи BepxHix i нижнiх кiнцiвок.

Методики механотерапii та занять на тренажерi
MedBike можуть бути використаtti в ортопелiТ i

травматолот,iТ, карлiологiТ, неврологiТ та iншlих
областях медиtI14t{}I

Мiнiмальний зрiст ]lитини для вик()рис,Iання
MedBike - |22 см (6-7 poKiB).

Показання до застосування:
. Вiдновлення м'я:зiв, суглобiв, рухливостi
кiнцiвок;
. полiпшення або оптимiзацiя бiомеханiчного
рухового патер[lу;
о зменшення або нормалiзацiя пато.llогiчного
м'язового тонусу, спрямована регуляuiя
м'язового тонусу;
. збiльшсння м'язовоТ сили;
. усунення або змсншення наслiдкiв постуральних дисфункцiй;
о зменшення або rliквiдаrliя больового синдрому за рахунок пiдвиulенl{я порога больовоi чутЛивостi;
. оптимiзацiя всгс,гативноТ реактивнос,гi;
. гtол iп шення проr tрiоцептивноi чу,г;tивостt ;

. полiпшення або нормалiзачiя координацii pyxiB;

. оптимiзацiя реакцiй TepMiHoBoT адаптацii до фiзичного навантаження

. полitlшення психоемоцiйного cTaIly

Механотерапiя кiнцiвок стимулюс обмiн речовин, сприя€ змiцненню м'язiв, сприяе щiльностi KicToK i

пiлвиuдуе фiзичне та психiчне самоlIочуття. MedBike@ може бути важливою частиною тренувань з

руховоi терапiТ лlrя людей з фiзичними обмеженнями i с безпечним та ефективним для Bcix, хто може
ним користуватися.

Особливостi аларата MedBike:
- Апарат забезпечус наступнi режими тренування BepxHix i нижнiх кiнцiвок пацiснта:
* Пасивне тренування (з мотором);
t Активне треl{ування зi змiнним oIlopoM (власними силами проти опору, створюваного мотором);
* Ассис,гивне ],рсIlування (B;tactIttмI,1 cl{.jlaMtt ,l Iliлтримкою з боку мотора);
-Пiдходи,гь для rlацiслt,гiв в iнваJIil:lних вiзках.
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Апарат лля механотерапiТ кiнцiвок
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ýl



мЁý}

- Оснащений техtttlлогiсю бiологiчlttlго зворотного зв'язку, що дозволяе виробляти <Спазм-контроль> -

при виникненнi сIIас,гики зупиниl,ь тренажер i просiгналiзувати терапевту.
У разi спастичного руху, MedBike автоматично активус управлiння рухом, щоб захистити користувача.
рух педалi обережно припиниться. а на дисплеI з'явиться повiдомлення ЗдвЕршЕно, i буле потрiбен
допомiжний запуск користувачем або терапевтом,
- Великий l0-дюймовий сенсорний екран з його простими та iнтуiтивно зрозумiлими елементами
керування.
- MedBike оснащений кнопкою (АВАРIЙНИЙ СТоП"
- flля багатьох людей з частковоrо або повною параплегiсю нижньоI частини тiла вкрай важливим с
латеральний контроль гомiлки пiд час тренувань рухом для запобiгання скорочення м'язiв та жорсткостi
суглобiв. !ля забезпечення зручного та правильного положення доцiльне безпечне встановлення
гомiлок. MedBike пропону€ додатковi пiлтримки для гомiлок.
- Пiдтримка зап'ясt,я
Безпечне тренуваI{ня BepxHix кiнцiвок, для людей з частковою або повною параплегiсю BepxHix або
нижнiх частиtI руки.
- IIерехiл для трсtlування вiд нижнiх до BepxHix кiнцiвок за допомогою обертання вернього модулю
виконусться обер,ганням простоТ ручки дJlя повороту.
- На консолi ТFт Touch вiдображаються графiчнi бiомеханiчнi блок-схеми для легкого керування та

розумiння. MedBike також використову€ введення персональних даних для iндивiлуалiзачii кожного
навчального ceaIlcy. Кожен сеанс закiнчусться детальною зворотною iнформацiсю, ле вiлображаються
вiдповiднi бiоданi, якi використовуtоться в руховiй терапii.
- Додаток MedBike - це чудова функцiя безпеки лля професiоналiв. Пiдключiть планшетний ПК
(Апdrоid), вiдслiдковуйте всю iсторiю вправ свого пацiснта та дiлiться ним для оцiнки пацiснта.

I використовуйr,е додаток для груповоi терапiТ з декiлькома пацiснтами, що дозволя€ вiддалену
допомогу кожнiй людинi, (до 8 апаратiв)
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Апарат д.;Iя rtктивно-шасl RHOi ]vlexalloтерапii н}rжнix i BepxHix
кillцiвоtс }lett l]ike (Бе;l ьr-iя)
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. при наявгltlст,i - 3 днi
о при необхi/lностi заказу - 5-8 тижttiв

/{оставка: врахована
Навчанltя: врахованс
I-аранr,iя: l2 мiсяцiв, t,арант,iя rlс розIlовсlоllжусться на механiчнi пошкодження.
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