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D-WALLWALKER VIEW 3.0 SCX PROKIN 252

TECHNOLOGIE DOPASOWANE 
DO TWOICH POTRZEB

Oferujemy szerokie portfolio produktów, przygotowane w oparciu o potrzeby naszych 
klientów oraz ich pacjentów. Wspieramy rozwój działalności i dbamy o maksymalizację 
efektów klinicznych.
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Przedstawiamy wszechstronne urządzenia diagnostyczno-terapeutyczne, będące 
innowacją na skalę świata w zakresie funkcjonalności, dokładności, intuicyjności, 
a jednocześnie łatwości użytkowania przy jednoczesnej szerokiej bazie wyników 
diagnostycznych i ich praktycznego zastosowania w terapii.

Ocena Rehabilitacja Regeneracja

Obiektywna

 
Precyzyjna

 
Powtarzalna

Rehabilitacja zdolności 
motorycznych 

 
Jakościowa analiza ruchu

 
Monitorowanie zakresów 

ruchomości

Indywidualne dopasowanie  
do patologii 

 
W oparciu o technologię

 
W oparciu o wiedzę 

terapeuty

Urządzenia TecnoBody opierają się na 3 głównych krokach:
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JAKOŚĆ I PRECYZJA KLUCZ TECNOBODY WSZECHSTRONNOŚĆ

Urządzenia TecnoBody zostały 
wykonane z najwyższą starannością, 
dbałością o bezpieczeństwo oraz 
funkcjonalność. Oprogramowanie 
sprawdza się przy pełnej ocenie 
zakresu ruchów, obciążeń, równowagi 
i koordynacji, jak również znajduje 
swoje praktyczne zastosowanie  
w trakcie terapii z pacjentem.

Każdy pacjent korzystający  
z urządzeń TecnoBody posiada 
klucz, za pomocą którego łączy 
się ze wszystkimi urządzeniami. 
Zapisują się na nim parametry, 
terapie oraz raporty, umożliwiając 
porównanie wyników, postępy oraz 
pełną personalizację i ewentualne 
modyfikacje planu terapeutycznego. 

W oparciu o dokładną ocenę postawy 
pacjenta, zakresów ruchomości, 
siły, równowagi, stabilności oraz 
elastyczności, terapia jeszcze nigdy 
nie była tak skuteczna i dokładna. 
Feedback, jaki otrzymuje pacjent  
oraz narzędzia terapeuty sprawiają,  
że wykorzystanie urządzeń TecnoBody 
jest komfortowe, funkcjonalne  
i skuteczne.
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D-WALL
STREFA INNOWACYJNEJ REHABILITACJI

D-WALL stanowi rewolucyjną przestrzeń diagnostyczno-terapeutyczną. D-WALL nie tylko umożliwia wykonanie każdego 
ruchu z maksymalną kontrolą, ale także analizę wydajności w czasie rzeczywistym według precyzyjnych parametrów. 

D-WALL zawiera setki gotowych do użycia ćwiczeń i programów, dostosowanych do postawy pacjenta, jego umiejętności 
oraz stopnia sprawności, równowagi i siły oraz treningu funkcjonalnego. Wartością diagnostyczną i terapeutyczną można 
zarządzać w sposób zintegrowany, aby przeprowadzić plan terapeutyczny zarówno w zakresie rehabilitacji, jak i prewencji.  

Poprzez kamerę 3D i sensor wbudowany w podłogę, D-WALL rozpoznaje w czasie rzeczywistym do 16 stawów ciała i każdy 
ruch wykonywany w obszarze systemu. Każdy ruch przed D-WALL zapewnia natychmiastową informację zwrotną.

D-WALL OBEJMUJE OCENĘ I TERAPIĘ 
PACJENTA W ZAKRESIE:

• postawy

• czucia głębokiego

• siły mięśniowej

• zwinności i wydolności

• stabilizacji

• terapii zajęciowej

• prewencji 
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KAMERA 3D

11 KATEGORII TESTÓW 
DIAGNOSTYCZNYCH

3 KATEGORIE 
ĆWICZEŃ

INTUICYJNA PRZESTRZEŃ 
DIAGNOSTYCZNA

FEEDBACK W CZASIE 
RZECZYWISTYM

65" EKRAN

WŁAŚCIWOŚCI

65"
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PEŁNE WSPARCIE TECHNOLOGII

KAMERA 3D 

Interfejs oprogramowania jest intuicyjny i funkcjonalny dla terapeuty oraz 
użytkownika. 

Posiada szereg testów podzielonych na 11 kategorii, aby jak najdokładniej 
móc ocenić umiejętności oraz sprawność pacjenta w oparciu o interakcję 
pomiędzy oprogramowaniem a elementami systemu.

Oprogramowanie posiada 3 kategorie ćwiczeń, podzielonych na obszary, 
akcesoria i umiejętności, które terapeuta zamierza kształtować z pacjentem.

Kamera 3D to istota D-WALL. Zlokalizowana z przodu systemu rejestruje 
obraz użytkownika podczas terapii lub treningu.

Dzięki kamerze 3D oraz wiązkom podczerwieni możliwe jest otrzymywanie 
ciągłego i obiektywnego, dynamicznego obrazu postawy podczas terapii, 
przedstawionego w czasie rzeczywistym na ekranie umiejscowionym 
na wprost pacjenta, a wszystko to w jakości HD. Wiązki podczerwieni 
odbierają obraz pacjenta i są w stanie odtworzyć go w trójwymiarze  
w czasie rzeczywistym, otrzymując natychmiastową informację zwrotną.  

Wykorzystanie D-WALL obejmuje terapię z pacjentem zarówno w pozycji 
siedzącej, jak i stojącej, statycznie lub dynamicznie, z wykorzystaniem 
akcesoriów do ćwiczeń lub bez nich.
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ZESTAW ACTIVE BALANCE

AKCESORIA

Platforma do stania obunóż

Bosu

Platforma do stania jednonóż

Drewniany stojak na kółkach

Platforma do stania jednoosiowa

Pianka

Dysk balansowy
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ZESTAW PIŁEK LEKARSKICH

ZESTAW FLUIBALL

3 piłki fluiball
1, 3, 5 kg

3 piłki lekarskie
1, 3, 5 kg

Drewniany stojak

Drewniany stojak
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PARAMETRY TECHNICZNE

Model D-WALL

Zakres oceny i terapii Postawa, stabilizacja, czucie głębokie, siła mięśniowa, zwinność, wydolność

Ekran pacjenta Ekran full HD 65"

Ekran terapeuty Ekran dotykowy 16"

Kamera 3D full HD − 30 fps z wiązką podczerwieni

Odczyt z kamery Do 16 stawów oraz każdy ruch w obszarze systemu

Liczba testów 11

Kategorie ćwiczeń Rehabilitacja, medycyna sportowa, fitness

Pomiar tętna Czujnik tętna POLAR

Wymiary jednostki centralnej (wys./szer./gł.) 2450 × 2600 × 180 mm

Wymiary powierzchni terapeutycznej (wys./szer./gł.) 35 × 2600 × 3550 mm

Waga 250 kg

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz





15

WALKER VIEW 3.0 SCX
LABORATORIUM ANALIZY CHODU

WALKER VIEW 3.0 SCX pozwala w pełni przeanalizować mocne i słabe strony podczas chodu lub biegu.

WALKER VIEW to laboratorium analizy chodu skoncentrowane w jednym innowacyjnym produkcie, zdolnym do analizy 
postawy z analizy chodu lub biegu dla rehabilitacji i medycyny sportowej.

Natychmiastowa i obiektywna informacja zwrotna pozwala korygować postawę w ruchu, obciążenia kończyn dolnych 
i wiele więcej.

KONTROLA PRĘDKOŚCI SCX

Opatentowana funkcja SCX zastosowana w systemie WALKER VIEW 
na nowo definiuje świat rehabilitacji ruchowej. Możesz zdecydować 
o kontroli prędkości w sposób manualny lub skorzystać z całkowicie 
autonomicznej kontroli prędkości pasa bieżni.

WALKER VIEW w rzeczywistości działa w trybie adaptacyjnym i jest 
w stanie w sposób automatyczny dostosować się do rytmu chodu 
oraz kroku pacjenta, płynnie zwiększając lub zmniejszając prędkość 
aż do całkowitego zatrzymania. 
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KAMERA 3D

OCENA I ANALIZA RUCHU TERAPIA CHODU

FEEDBACK W CZASIE 
RZECZYWISTYM

49" EKRAN

WŁAŚCIWOŚCI

49"
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PEŁNA KONTROLA, BEZPIECZEŃSTWO 
I SKUTECZNOŚĆ

KAMERA 3D − SERCE WALKER VIEW

Tylko maksymalna kontrola postawy dynamicznej i obciążeń gwarantują 
jakość ruchu oraz wyeliminowanie urazów i kontuzji. WALKER VIEW jest 
wyposażony w pas bieżni z 8 czujnikami obciążenia. Pozwalają one na 
dokładną analizę postawy oraz przyczyniają się, wraz z oprogramowaniem  
i kamerą 3D, do tworzenia pełnego raportu z analizy chodu/biegu.

Pacjent w czasie rzeczywistym otrzymuje informację zwrotną i koryguje 
postawę, poprawiając efekty i zachowując bezpieczeństwo.

Kamera 3D to istota WALKER VIEW. Rejestruje obraz użytkownika podczas 
terapii lub treningu. 

Dzięki kamerze 3D możliwe jest otrzymywanie ciągłego i obiektywnego 
dynamicznego obrazu postawy podczas terapii, przedstawionego w czasie 
rzeczywistym na ekranie Full HD, umiejscowionego na wprost pacjenta. 
Pozycja ramion podczas ruchu, obciążenie stóp, pozycja środka ciężkości, 
wychylenia tułowia to tylko kilka z aspektów poddanych ocenie posturalnej 
i widocznych na ekranie.
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SYSTEM ODCIĄŻENIA SMART GRAVITY PRO

AKCESORIA

Uprząż 
rozmiar M

Rampa

Uprzęże do Smart Gravity Pro 
dostępne są w rozmiarach:
S, M, L, XL

Kompatybilność z oprogramowaniem
Walker View 3.0 SCX

Podnośnik
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PARAMETRY TECHNICZNE

Model WALKER VIEW 3.0 SCX

Bieżnia Ocena i terapia chodu

Liczba czujników w pasie bieżni 8

Kontrola prędkości Manualna oraz autonomiczna kontrola SCX

Ekran pacjenta LCD 49" z wirtualną rzeczywistością

Ekran terapeuty Ekran dotykowy 16"

Kamera 3D full HD

Raport Analiza chodu/biegu

Pomiar tętna Czujnik tętna POLAR

Prędkość 0−20 km/h

Regulacja prędkości Płynna przy użyciu SCX lub co 0,2 km/h

Prędkość do tyłu 0,5 km/h

Zakres stopnia nachylenia 0−16%

Waga urządzenia 280 kg

Maksymalna waga pacjenta 150 kg

Wymiary (dł./szer./wys.) 2750 × 900 × 2050 mm

Wymiary pasa bieżni (dł./szer.) 1600 × 510 mm

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz, 15A

Akcesoria dodatkowe – Smart Gravity Pro
Podnośnik 2-silnikowy system podnoszenia pacjenta

Oprogramowanie Kompatybilne z Walker View 3.0 SCX

Uprzęże Rozmiar S, M, L, XL

Rampa Dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
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PROKIN 252 
KOMPLEKSOWA OCENA FUNKCJONALNA

PROKIN 252 jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem do oceny proprioceptywno-stabilometrycznej. Technologia 
zastosowana w PROKIN zawiera system mechaniczny i elektroniczną kontrolę stabilności na 50 poziomach, połączonych 
z oprogramowaniem w celu pełnej integracji i maksymalnej kontroli ruchów. Dzięki takiemu połączeniu ocena równowagi, 
koordynacji oraz czucia głębokiego pacjentów w zakresie ortopedii, neurologii, podczas rekonwalescencji lub jako forma 
profilaktyki, nie była dotąd dokładniejsza i skuteczniejsza.

Stabilność opiera się na systemie elektropneumatycznym, który pozwala na niezależną ocenę kontroli w dwóch osiach:  
AP oraz ML. Dzięki temu system może być z łatwością stosowany i modyfikowany z jednoosiowego na wieloosiowy.

SENSOR TUŁOWIA

TK Sensor – sensor tułowia jest dwuosiowym inklinometrem, który 
znajduje się na klatce piersiowej pacjenta podczas pracy na PROKIN 
i wykrywa oscylacje tułowia w każdym kierunku.

Sensor ten w połączeniu z ćwiczeniami propriocepcji (czucia 
głębokiego) pozwala ocenić kontrolę peryferyjną, która potrafi 
kompensować niewłaściwą postawę.
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SENSOR TUŁOWIA

DIAGNOSTYKA TERAPIA

FEEDBACK W CZASIE 
RZECZYWISTYM

50 POZIOMÓW 
STABILNOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

50
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WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Dzięki elastyczności systemu, PROKIN może być wykorzystany w wielu 
aspektach oceny:

KONTROLA TUŁOWIA

Wszechstronność urządzenia PROKIN pozwala na integrację modułu 
tułowia, który posiada 30 stopni niestabilności, opierając się na ocenie  
i terapii obszaru miednicy w pozycji siedzącej.

OBUNÓŻ DYNAMICZNA

Wykorzystywana do ćwiczeń wykonywanych obunóż dla terapii 
równowagi i koordynacji.

JEDNONÓŻ DYNAMICZNA Z KONTROLOWANYM OBCIĄŻENIEM 

Często stosowany w przypadku urazów i dysfunkcji kończyn dolnych, 
takich jak skręcenia stawu skokowego, protezy stawu biodrowego itp.

STATYCZNA

Stabilometria pozwala ocenić pacjenta w postawie statycznej z oscylacją 
centrum nacisku (COP).
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PARAMETRY TECHNICZNE

Model PROKIN 252
Platforma Statyczna/dynamiczna

Pozycja w ocenie i terapii Jednonóż/obunóż

Ruch Jednoosiowy/dwuosiowy

Kontrola stabilności 50 poziomów

Kąt nachylenia platformy +/- 15° (max. rozdzielczość 0,2° i dokładność 0,5°)

Kąt nachylenia siedziska +/- 15° (max. rozdzielczość 0,2° i dokładność 0,5°)

Kąt nachylenia sensora tułowia +/- 30° AP oraz ML z rozdz. 0,1°

Częstotliwość próbkowania 40 Hz

Ekran Ekran dotykowy 20"
Maksymalna waga pacjenta 150 kg

Wysokość platformy 230 mm

Średnica platformy 550 mm

Rozmiar podstawy 1700 × 1200 mm

Wysokość 1800−2000 mm

Waga 150 kg

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz, 2,6A



PONAD 25 LAT INNOWACJI

Rośniemy, by sprostać Twoim oczekiwaniom

1993 I ciągle się rozwijamy

1800  
pracowników

 

Najbardziej zaawansowane 
rozwiązania w 4 obszarach 

medycyny

Ponad 300 
inżynierów

Odziały w ponad 
58 krajach na świecie
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W TROSCE O TWOJE POTRZEBY

Oferujemy bezpieczne i skuteczne rozwiązania najwyższej jakości

Dostarczamy najnowsze technologie

Zapewniamy pomoc techniczną i serwisową

Pomagamy przy finansowaniu zakupu urządzeń

Wspieramy w zakresie doradztwa technicznego i szkoleń

Wszelkie prawa zastrzeżone. Mimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby przekazać precyzyjne i aktualne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i błędy w druku w niniejszym katalogu.  
Produkty i ich specyfikacje, przedstawione w tym katalogu, mogą różnić się w zależności od kraju, w którym są sprzedawane.  





BTL Polska Sp. z o. o.
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel.  22 667 02 76
fax. 22 667 95 39
www.btlnet.pl
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