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Terapia z pomocą robota może być stosowana zarówno jako narzędzie diagnostyczne, jak i terapeutyczne. 
Poprzez skoordynowane trójwymiarowe wychylenia i rotacje ciała, organizm jest wprawiany w warunki 
niestabilności, dzięki czemu impulsy wysyłane do mięśni głębokich generują automatyzm stabilizacji ciała 
przeciwko sile grawitacji.

Urządzenie doskonale sprawdza się w leczeniu zespołów bólowych i schorzeń kręgosłupa oraz  
w terapii skolioz. Przyśpiesza powrót do zdrowia po zabiegach u pacjentów neurologicznych, a także 
ułatwia przygotowania do operacji neurochirurgicznych. Stosowane jest również w celach prewencyjnych.

Stabilność ogólna (stabilność centralna – CORE STABILITY) jest niezwykle ważnym aspektem życia każdego 
człowieka, ponieważ umożliwia kontrolę wykonywania ruchów całego ciała. Duża wytrzymałość gorsetu 
mięśniowego otaczającego tułów zapobiega urazom kręgosłupa, poprawia jakość funkcjonowania z już 
istniejącymi schorzeniami i pomaga pacjentom neurologicznym w szybszym i sprawniejszym powrocie do 
samodzielności.

Centaur 3d ułatwia proCes rehabilitaCji

terapia z pomoCą Centaura 3d

Centaur 3d to nowy wymiar rehabilitacji. jest pierwszym na świecie zrobotyzowanym urządzeniem 
terapeutyczno-diagnostycznym działającym we wszystkich wymiarach. unikalna technologia umożliwia 
ocenę i terapię stabilności oraz trening reaktywności gorsetu mięśniowego. innowacyjne podejście do 
treningu grawitacyjnego doskonale stymuluje układ mięśniowo-szkieletowy oraz wzmacnia mięśnie 
głębokie (Core stabilitY). 

•   diagnostyka i terapia schorzeń kręgosłupa
•   poprawa równowagi i koordynacji ruchowej (trening grawitacyjny)
•   zastosowanie wśród pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, 

sportowców, prewencja bólów kręgosłupa i terapia skolioz
•   CORE STABILITY − ćwiczenia stabilności ogólnej
•   diagnostyka deficytów mięśniowych
•   przejrzyste raportowanie postępów terapii (mechanizm biofeedback)
•   efekty odczuwalne już po pierwszej sesji zabiegowej

zastosowania:
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•   pierwsze innowacyjne urządzenie kształtujące mięśnie głębokie, 
dążące do możliwie największej kontroli aktywności i stabilizacji 
tułowia

•   terapia redukująca deficyty nerwowo-mięśniowe poprzez 
aktywację układu sensomotorycznego odcinka szyjnego, 
piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

•   terapia prewencyjna, zapobiegająca urazom i dolegliwościom 
bólowym kręgosłupa

•   identyfikacja nerwowo-mięśniowych dysbalansów odcinka 
lędźwiowo-krzyżowego i ukierunkowany trening redukujący 
istniejące dysbalanse i deficyty

•   inicjacja torowania nerwowo-mięśniowego (PNF)
•   trening wydolności krążeniowo-oddechowej
•   wykorzystanie mechanizmu biofeedback
•   krótki czas trwania jednej sesji zabiegowej (ok. 10 min)
•   gotowe protokoły terapeutyczne
•   możliwość tworzenia własnych protokołów terapeutycznych

•   diagnostyka deficytów w oparciu o mechanizm biofeedback
•   terapia dostosowana do pacjenta, oparta na przejrzystej 

diagnostyce i raportowaniu postępów
•   system motywacyjny w oparciu o regularne raportowania 

postępów
•   bezpieczeństwo podczas diagnostyki i terapii
•   prewencja schorzeń kręgosłupa
•   poprawa równowagi i koordynacji ruchowej
•   efekty odczuwalne już po jednej sesji zabiegowej

•   prewencja i leczenie schorzeń kręgosłupa
•   terapia pacjentów ortopedycznych oraz 

neurologicznych (np. poudarowych, spastycznych,  
ze stwardnieniem rozsianym itp.)

•   terapia skolioz

Centaur jako pierwsze zrobotyzowane urządzenie diagnostyczno- 
-terapeutyczne może być z powodzeniem stosowane w klinikach 
rehabilitacyjnych, zarówno jako metoda diagnostyczna, jak 
i terapeutyczna, na uniwersytetach, w klubach sportowych  
i korporacjach – jako forma aktywności prewencyjnej.

KorzYśCi z treningu na Centaurze 3d

wYKorzYstanie Centaura 3d

CharaKterYstYKa Centaura 3d

wsKazania:

Przykładowy raport  diagnostyczny ukazujący
deficyty mięśniowe



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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