Lokomat Nanos
®

Fonksiyonel Lokomasyon Terapisi

We move you

Lokomat Terapisi
Balgrist Üniversitesi Spinal Kord Yaralanmaları Merkezi ile yakın işbirliği ile geliştirilmiş olan Lokomat, yürüyüş bozukluğu olan hastaların (eğer bozukluğun
sebebi, serebral, spinal, nörojenik, masküler veya kemik ile ilgili ise) yürüme
hareketlerine yardım eden, Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemidir.
®

Dünya genelinde lider rehabilitasyon merkezlerinde başarı ile
uygulanmaktadır
Bu modern terapi yaklaşımı, nörolojik hasarlar ve hastalıklardan
muzdarip olan, yatakta tedavi gören hastaların, yürüme fonksiyonlarını geliştirmek için etkili bir tedavi olarak tasarlanmıştır. Bu
arada, nörorehabilitasyon alanındaki en son buluşlara göre, etkili
bir yürüme egzersizi gerçekleştirmek için, mevcut bütün imkanları
kullanmaktadır:
• Özellikle, rehabilitasyonun ilk periyotlarında Lokomat tarafından
sağlanan, normal yürüme ve yeniden üretilebilir yürüme paterni,
çok önemlidir;
• Lokomat tarafından sağlanan yüksek yoğunluklu egzersizler, terapi
süreçlerinin hızlı ilerlemesine yol açar.
• İyi bir terapi sonucu için motivasyonun önemli olması kadar,
geri bildirim de motor becerisinin edinilmesinde önemlidir.
Lokomat, hastanın mevcut yürüme aktivitesinde, biofeedback
sağlar.
Lokomat terapisi, hastaya, terkrarlı, etkin ve motive edici yürüme
eğitimi sağlar. Tüm bilimsel sebeplerin yanında, hastalara, robotik
yürüme ortezi ile yürümeyi sağlayarak, yürüme hissi ve duygusunu
geri vererek, onları motive eder.

Lokomat®Pro

Lokomat®Nanos

Pediatrik Ortezler

Evet,opsiyonel

Hayır

Gelişmiş Performans Geri Bildirimi

Evet

Hayır

Biofeedback

Evet

Sınırlı

Rehber Güç

Evet

Sınırlı

Egzersiz Programları

Evet

Hayır

Değerlendirme Araçları

Evet

Hayır

Manuel Terapi

Evet

Hayır

Lokomat Nanos
LokomatNanos, bir koşu bandı üzerinde, lokomasyon terapisini otomatikleştirmek için, temel egzersiz modalitesi sunar, ambulatuar olan ya da olmayan
hastalar için, manuel yardımlı terapiye kıyasla, eğitim etkinliğini önemli derecede geliştirir.
®

LokomatNanos yürüme terapisinin avantajları
• LokomatNanos, robotik yürüme eğitiminin gerçekleştirilmesi için
gerekli olan bütün özellikleri içerir.
• Basit fonksiyonalitesi sayesinde kullanımı kolaydır.
• Entegre edilmiş yürüyüş göstergesi, hastanın aktif katılımını motive etmek için, gerçek zamanlı yürüyüş aktivitesini izler.
• Sürekli olarak ayarlanabilir seviyelere sahip, yürüyüş asistanı olan
Kılavuz Kuvvet (her bacak için sıfır ile tam seviye Rehber Güç),
hastanın birerysel seviyelerini, egzersiz koşullarına adapte etme
imkanı verir.
• Kompakt boyutlarıyla, Lokomat ürün hattına yeni eklenmiş olan
LokomatNanos yataklı tedavi merkezlerinin yanı sıra, ayaktan tedavi
merkezleri için doğru terapi çözümüdür.

Boyutlar

Lokomat®Pro

Lokomat®Nanos

Boşluk (Uzunluk x Genişlik)
• 325 cm x 155 cm (giriş kapalı)
• 350 cm x 214 cm (giriş açık)
Yükseklik
• 239 cm ekstansiyon olmadan
• 246 cm ekstansiyon ile

Boşluk (Uzunluk x Genişlik)
• 280 x 153 cm (giriş kapalı)
• 305 x 212 cm (giriş açık)
Yükseklik
• 239 cm ekstansiyon olmadan
• 246 cm ekstansiyon ile
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Kuzey Amerika Merkezi
Hocoma USA
Tel. +1 781 792 01 02
E-mail info@hocoma.com
Asya Pasifik Merkezi
Hocoma Singapur
Tel. +65 6513 0580
E-mail info@hocoma.com
Doğu Avrupa Merkezi
Hocoma Slovenya
Tel. +386 41 611 999
E-mail info@hocoma.com
www.hocoma.com

Hocoma, dünya genelinde bir çok satış noktasına sahiptir. Bütün satış noktalarımız, www.hocoma.com.tr
adresinde listelenmiştir. Daha fazla sorularınız için, bizimle direkt olarak irtibata geçebilirsiniz.

With the compliments of:

Ürün Feragatnamesi
Tüm Hocoma ürünleri, medikal cihazdır ve kullanıcı el kitabına sıkı sıkıya bağlı biçimde kullanılmalıdır; her
hangi bir hata, ciddi personel sakatlıklarına sebep olabilir. Hocoma websitesini düzenli olarak ziyaret etmeniz, şiddetle
tavsiye edilir. Mevcut, son bilgiler için (www.hocoma.com/legalnotes). Sorularınız için lütfen Hocoma ile temasa geçiniz.
Yalnızca uzman tıbbi personelin gözetimi altında kullanınız. Fakat, belirli Hocoma ürünleri, evde kullanım için satılmaktadır ve kesinlikle,
tıbbi ihtiyaçlarınız hakkında bilgisi olan, tıbbi bakım sağlayıcınızın tavsiyelerine göre kullanmanız gerekmektedir. Uygun ürün tahsisi için,
kullanıcı el kitabını ve Hocoma’nın websitesini (www.hocoma.com/legalnotes) ziyaret ediniz. Tıbbi bakım sağlayıcınızın tavsiyelerine tam anlamıyla uymamanız durumunda, ciddi personel sakatlanmaları ortaya çıkabilir.
Ürünler, tüm ülkelerde mevcut olamayabilir ve tüm ülkelerin hükümetlerinin düzenleyici kurullarından onay almış olmayabilir. Bilgiler,
tıbbi ürünler hakkında detaylar sağlamaktadır. Bu bilgileri okuyan kişinin bulunduğu ülkenin mevzuatları ve kanunları tarafından onaylanmayan her ürün için, hiç bir şey, her spesifik kullanımın bir endikasyonunun her ürününün tanıtımı ya da bir talebi olarak yorumlanmamalıdır.
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