ReoGoTM
ROBOT DO TERAPII KOŃCZYNY GÓRNEJ

ReoGoTM
ReoGoTM jest innowacyjnym robotem do terapii kończyny górnej, który pracuje w trzech
wymiarach. Zaprojektowany jest do wspomagania rehabilitacji kończyn górnych pacjentów
po udarach, urazach głowy oraz urazach ortopedycznych.

Terapia z asystą robota
Tylko terapia z asystą robota może być stosowana we wczesnym stadium po urazach
ośrodkowego układu nerwowego, kiedy porażona kończyna pacjenta jest praktycznie bierna.
Poprzez naprowadzanie i motywowanie pacjenta przywraca możliwość samodzielnego
poruszania górnymi kończynami.
Łącząc innowacyjną i prawnie zastrzeżoną zautomatyzowaną platformę treningową z wiedzą
z zakresu neurorehabilitacji, terapia ReoGoTM z asystą robota umożliwia szybszy powrót do
zdrowia w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Używając ReoGoTM, pacjent może wykonać
10 razy więcej powtórzeń niż podczas tradycyjnej, niezautomatyzowanej sesji z terapeutą.

Korzyści z terapii ReoGo
Lepsze wyniki terapii dzięki
zapewnieniu większej liczby
powtórzeń w sesji
Szerokie zastosowanie dla
pacjentów po udarach mózgu
Przeznaczony dla pacjentów
w różnych stanach chorobowych
dzięki zastosowaniu 5 trybów pracy,
które stopniowo zwiększają
obciążenie i trudność ruchów
Zwiększa motywację pacjenta dzięki
efektywnym ćwiczeniom
i angażującym grom mającym
bezpośredni związek z czynnościami
Lepsza organizacja terapii dzięki
dokładnej ocenie i analizie
postępów
Większa skuteczność terapii dzięki
indywidualnemu planowaniu sesji

Badania kliniczne
Kliniczna ocena terapii z asystą robota ReoGoTM została przeprowadzona m.in. w USA,
Japonii, Niemczech, Izraelu i we Włoszech na grupie 350 pacjentów po urazach
ośrodkowego układu nerwowego.

Dane z raportów klinicznych
Terapia ReoGoTM jest bezpieczna, nie powoduje skutków ubocznych
Terapia ReoGoTM może być stosowana u osób po różnego rodzaju udarach
Znacząca poprawa funkcjonalności osiągnięta w krótkim czasie
Pacjenci chętnie współpracują i są bardzo zadowoleni

WPŁYW NA RUCH KOŃCZYN GÓRNYCH*
Znacząca poprawa wyników dla barku/łokcia/
przedramienia w grupie stosującej terapię z asystą robota
ReoGoTM (ćwiczenia tradycyjne i z asystą robota)
w porównaniu z grupą kontrolną (wykonującą tradycyjne
ćwiczenia i ćwiczących samodzielnie), (zmiany w
wynikach 4,8 ± 5,0 do 1,9 ± 5,5; p<0,05).

WPŁYW NA RUCH SYNERGICZNY KOŃCZYN GÓRNYCH*
Znacząca poprawa wyników współdziałania mięśni
zginaczy w grupie stosującej terapię z asystą robota
ReoGoTM w porównaniu z grupą kontrolną
(zmiany w wynikach 2,1 ± 2,7 w porównaniu z - 0,1 ± 2,4;
p<0.01).

Terapia z asystą robota ReoGoTM znacząco poprawiła
wyniki w zakresie mięśni zginaczy barku/łokcia/
przedramienia w porównaniu z grupą kontrolną (zmiany
w wynikach 6,6 ± 5,1 w porównaniu z 2,2 ± 6,2; p<0,05).

٭Takahashi K. Japan: Randomizowane badanie kontrolne pacjentów po udarach o charakterze podostrym, zaprezentowane w ISC2011, American
Heart Association.

ROBOTY TERAPEUTYCZNE

WPŁYW NA MIĘŚNIE ZGINACZY*

Zaawansowane oprogramowanie
do terapii z asystą robota ReoGo
Umożliwia dobór odpowiednich
programów terapeutycznych 		
indywidualnie, zgodnie z potrzebami
pacjenta
Angażuje i motywuje pacjenta
dzięki modułowi wirtualnej 		
rzeczywistości
Intuicyjne i w pełni konfigurowalne
raporty

ReoGoTM daje nam możliwość odkrywania sposobów leczenia kończyny górnej, jakich nie mieliśmy
do tej pory. Pomaga pacjentowi ćwiczyć sekwencje i schematy ruchów przez stopniowe zwiększanie
stopnia trudności i zastosowani e bardziej złożonych ruchów.
dr Bruce M. Gans, dyrektor ds. medycznych, New Jersey
To było niesamowite – na początku robot pokazał mi sposób, a później rzeczywiście poruszyłam
moją ręką w stronę wyznaczonego punktu praktycznie sama, byłam w stanie zobaczyć postęp już w
czasie trzeciej sesji.
Vicky (pacjentka)
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Jest bardzo prosty w użyciu, po przygotowaniu programu terapeutycznego i zestawu ćwiczeń
mogłem dalej pracować samodzielnie.
Steven (pacjent)

