
HUR  SmartBalance
DÜŞMEYİ ÖNLEMEDE YENİ BİR STANDART



DENGENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
EĞİTİLMESİ İÇİN MÜKEMMEL BİR ARAÇ

  
 

HUR SmartBalance

Denge günlük yaşamımızda ih�yaç duyduğumuz çok önemli bir beceridir.
Merdiven çıkma, yataktan kalkma, yiyecek taşıma... HUR Balance çözümleri
ile hastanızın dengesini birkaç dakika içinde değerlendirebilir ve eğitebilirsiniz.
Anlaşılır analiz raporları yazdırmanızı sağlar.

 

Tekerlekli sandalye erişilebilirliği          Düşük adım yüksekliği       Geniş giriş 
         Güvenlik için sağlam ve yüksekliği ayarlanabilir destek rayı 
 Geniş, interak�f dokunma�k ekran
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DENGE NEDEN ÖNEMLİDİR?



Denge Yazılımı ile birlikte 
Dokunma�k bilgisayar

 

BTG4-FE ile uyumlu
Denge Destek İstasyonu

 

Tekerlekli sandalyeye uygun 
BTG4-FE denge pla�ormu
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*Ayrıca sa�lır. Distribütörünüze
sorunuz.

HUR SmartBalance Aşağıdakilerden oluşur: 

1.  BTG4-FE pla�ormu   
2. All-in-One Bilgisayar  
3. Denge Destek İstasyonu
4. HUR SmartBalance Yazılımı

HUR SmartBalance
Yazılımı

 



Daha kolay yorumlama zaman kazandırır

 › Büyük norma�f veriler  
 › Yaş ve Cinsiyete özgü norma�f verilerle karşılaş�rma  
 › Sonuçlar net ve anlaşılır trafik ışığı biçiminde gösterilir  
 › Anlaşılır grafik karşılaş�rmaları ile ilerlemeyi takip edin

Otoma�k raporlama 
kaynakları korur

HUR SmartTouch Balance yazılımı, ek yorum bilgileri ve eğitim yönergeleri ile kolay
ve net trafik ışığı renklerinden oluşan sonuçlar içerir.



Her parametre için daha fazla yorum gösteren
yeni bilgi düğmesi. Ayrıca, sonuçları geliştirmek
için eğitimin nereye odaklanacağı konusunda güç
ve denge eğitimi yönergeleri verir.

Kişi dengesinin
kolay yorumlanması için
Yeni Denge Puanları.

 

Kolay Trafik 
Işığı rengi

sonuçların 
yorumlanması



 › YENİ! Denge Puanı Hastalarınızın denge yeteneğini benzersiz bir puanla kolayca
yorumlayın. Karşılaş�rın ve mo�ve edin!

 
  

 › YENİ! Bağımsız eğitim için kullanımı kolay göz korkutucu olmayan hasta modu  

 › Bilimsel olarak kanıtlanmış test yöntemleri doğru bir temel ölçüm sağlar; tam olarak
nereden başladığınızı ve nerede iyileştirmeler yapılabileceğini bileceksiniz

 
  
  

 › İnteraktif bilgisayar programlarında gezinmek kolaydır ve büyük düğmeler, net grafikler
ve sezgisel bir dokunmatik ekran içerir

  
  

 › Motivasyonel ve eğlenceli bilişsel oyunlar koordinasyonu ve dengeyi geliştirir  

 › İsteğe bağlı HUR SmartTouch yazılımı kişiselleştirilmiş egzersiz planları sunar  

 › Geniş giriş platformu ve ayarlanabilir destek rayları ile hem ayakta hem de tekerlekli
sandalye kullananlar için kolay erişim

 
  

 › Düşük adım yüksekliği - daha zayıf kişiler için bile bağımsız eğitimi kolay ve güvenli hale getirir 
  

 ›  Kapsamlı raporlar, ilerlemenizi takip etmenize ve yeni hede�er oluşturmanıza yardımcı olan
anlaşılması kolay grafikler içerir

   
 

HUR SmartBalance’ın 
en büyük avantajları

Eğlenceli Egzersizler (5) ve mo�vasyonel bilişsel oyunlar (2) dahildir.



Hem yazdırma hem de dışa aktarma için anlaşılır karşılaş�rma ve raporlama mevcu�ur. 



Ab HUR Oy  P atamäen�e 4, 67100 Kokkola,  Finland / Tel. +358 6 832 5500  /  sales@hur.fi

YAŞAM BOYU GÜÇ İÇİN
ORTAĞINIZ

Güç ve denge uzun, mutlu ve bağımsız bir yaşam
için anahtar faktörlerdir. Akıllı ekipman ve yazılımlardan

oluşan dünyanın önde gelen HUR bilimsel çözümleri,
sonuçlar sağlayan akıllı ve eğlenceli bir eği�m ve

rehabilitasyon deneyimi sunar. Etkisi, kullanıcının iyi
hissetmesinde, eğitmen için kolay ve mo�ve edici iş

süreçlerinde ve klinik sahibinin verimliliği ve karlılığında
görülür.

www.hur.fi
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