ЦЕНТЪР РОБОТИЗИРАНА
ЗА РОБОТИЗИРАНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
“СЕРДИКА”
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Вашият шанс за двигателна независимост

БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Най-модерната неврорехабилитация позната в света
достъпна вече и в България

РОБОТИЗИРАНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Роботизираната рехабилитация не е нова за света на медицината. Тя се разработва активно в последните 20
години в развитите държави. В днешно време техникaта е по-прецизна, а процедурите с роботите са все попредпочитан метод за лечение, защото:
•
•
•
•
•
•
•
•

Имат забележителна ЕФЕКТИВНОСТ
Предлагат възможност за лечение чрез ЗАБАВЛЕНИЕ
(пациентите приемат лечението като леко и забавно приключение)
Предлагат възможност за ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ
ДИГИТАЛНО ДОСИЕ за проследяване на ПРОГРЕСА
Изграждат МОТИВАЦИЯ у пациента
УЧАТ НАНОВО МОЗЪКА да движи крайниците
Предлагат решение за ВСЯКА ЧАСТ НА ТЯЛОТО
Развива дори ФИНАТА МОТОРИКА

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА
РОБОТИЗИРАНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Терапията е подходяща за пациенти при възстановяване след:

•
•
•
•
•
•
•
•

Инсулт
Церебрална парализа
Множествена склероза
Черепно-мозъчна травма
Смяна на тазобедрена става
Паркинсон
Височинни травми
Усложнения от катастрофа и други.

Център за роботизирана рехабилитация “Сердика” разполага с:

•
•
•

Богата гама уреди за раздвижване както за горни така и за долни крайници
Последно поколение технологични решения
Сертифициран екип от специалисти

С уредите за роботизирана рехабилитация могат да работят единствено специалисти, които са обучени от
производителя на съответните апарати. Екипът на болница за рехабилитация „Сердика“ е сертифициран да
работи с уредите в Центъра за роботизирана рехабилитация.

ЛОКОМАТ ПРО
Вашият шанс да проходите отново
Какво е Lokomat Pro?
Lokomat Pro е изключително прецизен уред, раздвижващ долните
крайници и борещ спастичността им чрез движение. Уредът учи
наново мозъка да движи крайниците. Произведен е от „Hocoma“ швейцарска компания - лидер в производството на устройства и
решения за терапия на човешкото движение, с над 20 години опит
и тясна специализация в тази сфера. Методът се използва при
пациенти с цялостна или частична загуба на двигателни функции.
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Определяне
на проблемни
зони и
индивидуални
настройки

Активация на
мозъка за
двигателно
преобучение

Подсилване на
проблемна
мускулатура

Продължителна
симулация на
ходене

Успешно
пресъздаден
правилен
модел на
походка

Lokomat Pediatric
МОДУЛ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА
Lokomat Pediatric
Роботизираните ортези за краката подкрепят
детето по време на ходене по движеща се пътека.
Патентованата поддържаща система помага както
за свободното движение на крайниците, така и
за равномерно натоварване при продължителни
процедури. Обратна връзка под формата на видеоигра
осигурява информация за силата на натиск, която
осигурява детето. Екранът го забалява и помага за
мотивацията му.

•
•
•
•

Най-ефективното
обучение в ходене
Оптимално
натоварване на пациента
Директна обратна връзка
Индивидуални настройки според
фазата на възстановяване
и прогреса

Болница за рехабилитация „Сердика“ разполага с произведенията на
австрийския гигант в производството на уреди за роботизирана
рехабилитация TYROMOTION. Всяко устройство е решение за
раздвижване различна част от тялото или за комбинация от няколко
части. Рехабилитацията се адаптира спрямо индивидуалните
потребности на пациента.

Amadeo

Tymo

Myro

Diego

Pablo

За деца и възрастни

Повишаване на
концентрация

Повишаване на
мускулната сила

•
•

•
•

Подобряване на
способността
за възприятие и
адаптация

Подобряване на
координацията
и равновесието

Подобряване на
походката

Положително
повлияване на
мотивацията

Интерактивни терапии
Над 30 терапевтични игри
Виртуална реалност с 3D очила,
която превръща лечебния процес
в забавно приключение
Може да се използва при
всяка степен на увреждане
Софтуер за лесно
проследяване на прогреса

РОБОТИЗИРАНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

София,
ул. Монтевидео
21 А България
+359 884 500 666
rehabilitation@serdika.com

www.serdika.com
“СЕРДИКА” - ДОСТЪПНА ИНОВАТИВНА ГРИЖА

