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SPACECURL 3D

SPACECURL 3D to trójwymiarowa, rewolucyjna koncepcja diagnostyczno- 
-terapeutyczna, której zadaniem jest jednocześnie oceniać i leczyć deficyty związane  
z układem sensomotorycznym oraz stymulować stabilność centralną.

SPACECURL 3D to unikalny system sterowania ruchem przez pacjenta. Jest idealny 
dla osób ze schorzeniami z zakresu ortopedii i neurologii oraz posiadających deficyty 
posturalne.

TRZECI WYMIAR REHABILITACJI

System ten umożliwia aktywne poruszanie się z różną prędkością oraz we wszystkich 
płaszczyznach w przestrzeni – bez ograniczeń. Siłą napędową jest siła mięśni pacjenta. 
Umożliwia to przeprowadzenie globalnej terapii, podczas której stymulowany jest 
układ posturalny człowieka oraz cała sensomotoryka. W ten sposób poprawiane  
są jednocześnie równowaga i koordynacja, postawa ciała oraz świadomość ruchu.

W czasie sesji terapeutycznej pacjent znajduje się wewnątrz urządzenia na platformie 
z zabezpieczeniem w postaci uchwytów na stawach skokowych oraz na miednicy, 
co zapobiega nadmiernemu wygięciu kręgosłupa. Regulacja wysokości platformy 
względem pierścieni decyduje o stopniu stabilności i trudności terapii. Dzięki 
przenoszeniu ciężaru ciała możliwe jest decydowanie o przestrzennym zakresie ruchu 
oraz jego prędkości.

Regulacja pracujących pierścieni (od 1 do 3) oraz wysokości platformy (środka  
ciężkości ciała względem pierścieni) sprawiają, że terapia jest dostosowana 
indywidualnie do każdego pacjenta. 

Sesje terapeutyczne odbywają się na zasadzie wykonywania zadań ruchowych. 
Terapeuta może polecić pacjentowi wykonanie ruchu zamierzonego w określonej 
płaszczyźnie (praca z siłą grawitacji) lub wprawić SPACECURL 3D w ruch i polecić 
pacjentowi zatrzymanie jej (praca przeciw sile grawitacji). 

Zasada zawieszenia pacjenta w trzech pierścieniach została w sposób mechaniczny 
zrealizowana tak, że owe pierścienie obracają się umożliwiając homogeniczną rotację.

TERAPIA



SPACECURL 3D

•   udar mózgu

•   stwardnienie rozsiane

•   choroba Parkinsona

•   dystrofia mięśniowa

•   dolegliwości bólowe kręgosłupa

•   rehabilitacja po zabiegach  
chirurgicznych w obrębie stawów

•   trening równowagi i koordynacji  
oraz układu posturalnego

•   działanie prewencyjne

•   jednostka treningowa w sporcie

sPRAWdZA sIę RóWnIEż JAko:

Terapia i trening za pomocą SPACECURL 3D obejmuje szerokie spektrum działania. 
Praca na tym urządzeniu jest jednocześnie przyjemna i efektywna. SPACECURL 3D  
znajduje swoje zastosowanie w rehabilitacji schorzeń, takich jak:

SPACECURL 3D sprawdzi się zarówno 
w placówkach rehabilitacyjnych, jak  
i w klubach sportowych oraz klubach 
fitness, zapewniając doskonały trening 
zarówno wśród osób zdrowych, jak 
i wśród pacjentów ze znacznymi 
deficytami posturalnymi i ruchowymi, 
obejmując szeroki zakres schorzeń.

ZAsTosoWAnIE

WYkoRZYsTAnIE

„SPACECURL 3D to najszybsza, najbardziej efektywna  
i najmniej czasochłonna metoda terapii jaką znam.”

•   deficyty posturalne

•   spastyczność mięśni

•   zaburzenia układu przedsionkowego

•   zaburzenia peryferyjne

•   skoliozy

Prof. dr n. med. Vladimir Janda



Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne  
i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.
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