
reo AmbulAtor
Robot Do ReeDukacji choDu



reo ambulator

Reoambulator to innowacyjny robot do terapii chodu. Łączy on w sobie trening na 
bieżni w odciążeniu z zaawansowaną robotyką. Pozwala to przywrócić umiejętność 
chodu oraz równowagę i koordynację pacjentom cierpiącym z powodu zaburzeń 
neurologicznych i urazów ortopedycznych.

Połączenie innowacyjnej zrobotyzowanej platformy treningowej z głębokim 
zrozumieniem neurorehabilitacji sprawia, iż Reoambulator oferuje najbardziej 
zaawansowane rozwiązania w dziedzinie rehabilitacji.

korzyści reo ambulator:

reo ambulator − robot do reedukacji chodu

•   zwiększa skuteczność terapii poprzez możliwość indywidualnego dostosowania  
parametrów sesji

•   poprawia świadomość pacjenta, jego zrozumienie procesu rehabilitacji, 
zaangażowanie oraz motywację poprzez połączenie wielozadaniowej platformy 
z modułem wirtualnej rzeczywistości

•   umożliwia regulowanie odciążenia pacjenta za pomocą systemu pasów, uprzęży  
i podnośnika oraz zrobotyzowanych nóg, stopniowo przenosząc ciężar z urządzenia 
na pacjenta



reo ambulator

Poprzez symulację prawidłowego wzorca chodu Reoambulator stopniowo pomaga mózgowi 
odtworzyć połączenia nerwowe, które zostały przerwane w wyniku urazu lub choroby i nauczyć 
pacjenta chodzić na nowo. terapia kończyn dolnych z asystą robota może również wzmocnić cały 
układ mięśniowo–szkieletowy oraz krążeniowo–oddechowy.

innowacyjny moduł analizy chodu w urządzeniu 
Reoambulator zapewnia pacjentowi precyzyjne 
wsparcie audiowizualne  w czasie rzeczywistym.

ekran analizy chodu wyświetla oczekiwane  
i rzeczywiste pozycje stóp. Pozwala to pacjentowi 
korygować kolejne kroki.

terapeuta może regulować długość kroków oraz ich 
częstotliwość podczas sesji. 

reo ambulator pomaga nauczyć pacjenta chodzić na nowo

unikalny SySteM uPRzęży intuicyjne oPRogRaMoWanieMakSyMalne bezPieczeńStWo

analiza chodu

•   umożliwia pacjentom korzystanie z kontrolowanych metod 
reedukacji chodu na wczesnym etapie procesu rehabilitacji

•   intensywna, kontrolowana oraz bezpieczna terapia chodu 
dzieci i dorosłych z urazami ortopedycznymi i zaburzeniami 
neurologicznymi

•   w dynamiczny sposób podąża za procesem rehabilitacji  
w oparciu o dwa tryby działania: tryb bierny ze zrobotyzowanymi 
nogami, które inicjują i prowadzą ruch lub tryb aktywny, 
wykorzystywany w późniejszym etapie rehabilitacji, dający 
możliwość samodzielnego chodu w odciążeniu lub z pełnym 
obciążeniem z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa

terapia reo ambulator:



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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BTL-REOAMBULATOR_CAT_PL01

Wymiary 243 cm x 120 cm x 280 cm

Waga 700 kg

Szerokość bieżni 70 cm

Długość bieżni 130 cm

Regulowana szerokość bioder 30−70 cm

Maksymalna waga pacjenta 150 kg

Wzrost pacjenta 90−200 cm

Prędkość bieżni bez zrobotyzowanych nóg 0−10 km/godz (maks.)

Prędkość bieżni ze zrobotyzowanymi nogami 0−5 km/godz (maks.)

Wielkość głównego ekranu 40’’

Wielkość ekranu dotykowego dla terapeuty 22’’

PArAmetry techniczne


