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Lokomat®Pro

Lokomat®Pro
Robotlaşdırılmış LokomatPro  kompleksi Hocoma şirkətinin 
innovasion məhsuludur. 

LokomatPro  robotlaşdırılmış reabilitasiya sahəsində yeni 
standartları müəyyən edir.

LokomatPro  genişləndirilmiş əks-əlaqə və virtual gerçəklik 
alətlərinin vasitəsilə, funksional lokomotor terapiyanı 
pasiyentin vəziyyətinin motivasiyası və qiymətləndirilməsi ilə 
birləşdirir.

Lokomat sistemində 
müalicənin məqsədi  

- neyroplastika 
konsepsiyasından 

istifadə etməklə, nevroloji 
patologiyalardan və 

hərəkət pozuntularından 
əziyyət çəkən pasiyentlərin 
gündəlik hərəkət aktivliyini 

yaxşılaşdırmaqdır
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Lokomotor terapiya  
konsepsiyası
Robotlaşdırılmış Lokomat  kompleksi İsveçrənin 
Balqrist klinikasının Onurğa Beyni Zədələri Mərkəzi 
ilə əməkdaşlıq nəticəsində icad edilib. Lokomat  yeriş 
funksiyaları pozulmuş pasiyentlərdə aşağı ətrafların fizioloji 
hərəkətlərini yerinə yetirən robotlaşdırılmış ortezdir. 

Hərəkət funksiyasının  pozulduğu hallarda (kəllə-beyin 
travmaları, onurğa beyni, neyroloji, əzələ və ya sümük 
patologiyaları nəticəsində) Lokomat  kompleksi ilə 
terapiya pasiyentlərin çevikliyini artırır.

Lokomat  kompleksində innovasion terapiya 
neyroreabilitasiya sahəsindəki son nailiyyətlər əsasinda 
hərəki  vərdişhlerin  bərpasını təmin etməklə, sinir 
sistemi travmaları və patologiyası olan pasiyentlərdə 
yeriş funksiyasının bərpasına imkan verir.

Lokomat kompleksində 
terapiyanın əsas üstünlükləri
• LokomatPro  yerişin fizioloji təkrarlanan patternini təmin 

edir ki, bu da reabilitasiyanın erkən mərhələlərində son 
dərəcə vacibdir.

• Real zaman rejimində  yerişin aktivliyini  əks etdirən  
LokomatPro–nun genişləndirilmiş  əks-əlaqə alətləri, 
pasiyentin yüksək motivasiya səviyyəsini təmin edir.

• Pasiyentin qaçış zolağında yerişi zamanı aşağı 
ətrafların reseptorlarından zəruri informasiya alması, 
motor aktivliyi vərdişlərini yenidən formalaşdırmağa 
imkan verir.
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Lokomat®Pro  
Pediatric

Lokomat®Pro 
Pediatric
LokomatPediatrik  uşaqlarda 2 yaşından başlayaraq yeriş 
vərdişlərini bərpa etməyə və yenidən formalaşdırmağa imkan 
verən nadir reabilitasiya kompleksidir.

LokomatPediatric  uşaq serebral iflicindən, baş beyinin 
travmatik zədələnmələrindən və digər nevroloji xəstəliklərdən 
əziyyət çəkən uşaqlar üçün intensiv lokomotor məşqlərin 
aparılmasını mümkünləşdirir.

Lokomat Pediatric— 
Uşaqlar üçün 

robotlaşdırılmış  lokomotor  
terapiya
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Lokomat Pediatric — Uşaqlar üçün 
robotlaşdırılmış  lokomotor  terapiya
LokomatPediatric - qaçış zolağında robotlaşdırılmış 
ortezlərin köməyi ilə dünyada uşaqların lokomotor 
terapiyasını həyata keçirməyə imkan verən ilk sistemdir:

LokomatPediatric  hər bir uşaq üçün optimal 
uyğunlaşdırmaya və komforta  zəmanət verir. 
Kiçildilmiş və robotlaşdırılmış yeriş ortezləri böyüklər 
üçün nəzərdə tutulmuş Lokomat sisteminin bütün 
üstünlüklərini qoruyub saxlayır.

• Xüsusi təhlükəsizlik kəmərləri və manjetləri müxtəlif 
yaşlı uşaqların kompleksdən münasib və təhlükəsiz 
istifadəsini təmin edir.

• Qaçış yolunda sinxronlaşdırılmış ortez-robotların 
sürətinin 0-3,2 km/saat hüdudlarında nizamlanması, 
reabilitasiya kursu müddətində pasiyent üçün 
yüklənməni getdikcə artırmağa imkan verir.
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Erigo®Pro
Məqsəd: dinamik vertikalizasiyanı robotlaşdırılmış addım 
qurğusu və aşağı ətraflarda tsiklik yüklənmənin köməyilə 
çevikləşdirməklə pasiyentlərin vegetativ vəziyyətdə erkən 
aktivləşməsi.
Erigo intensiv terapiya palatasından başlayaraq, bərpa 
prosesini sürətləndirir və ikincili ağırlaşmaların baş vermə 
riskini aşağı salır.

Robotlaşdirilmiş ortopedik 
qurğulu nadir masa 

-vertikalizator

Erigo®Pro
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Erigo Pro

İntensiv sensor-hərəkət stimulyasiyası sayəsində  
ErigoPro  vertikalizatoru  ağır nevroloji pozuntuları olan 
pasiyentlərin hələ  reanimasiya və intensiv terapiya 
şöbələrində effektiv və təhlükəsiz hərəkət etməyə 
başlamasını təmin edir.

• Ürək-damar sistemi göstəricilərinin effektli 
sabitləşməsi

• Funksional elektrostimulyasiya sayəsində ortostatik 
tablaşma göstəricilərinin yaxşılaşması

• Kəskin fazada ağır nevroloji pozuntuları olan 
pasiyentlərin sürətli və təhlükəsiz çevikləşməsi 

• Pasiyentin reabilitasiya  prosesinə cəlb edilməsinin 
və motivasiyasının yüksəldilməsi 

• İntensiv terapiyanın müddətinin azaldılması 

• Göstərilən tibbi yardım standartlarının 
yaxşılaşdırılması 

Erigo ilə erkən reabilitasiyanın üstünlükləri
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Armeo®Power

ArmeoPower  yuxarı ətraf əzələlərində aktivlik olmadığından 
kəskin hərəkət pozuntularından əziyyət çəkən pasiyentlər 
üçün məxsusi icad edilib. 

ArmeoPower  kompleksi zədələnmiş ətrafların Armeocontrol  
təminat proqraminin  tərkibinə daxil olan, interaktiv hərəkətlər 
ilə qurulan erqonomik bərpa metodikalarini özündə birləşdirir.

ArmeoPower  yuxarı 
ətrafların hərəkət 

funksiyalarının kəskin 
pozuntularından əziyyət 

çəkən pasiyentlərin 
effektli robotlaşdırılmış 

reabilitasiyasını aparmağa 
imkan verir.

Armeo®Power
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Çəkinin dəstəklənməsi 
sistemi
ArmeoPower  yuxarı ətraf üçün avtomatlaşdırılmış 
qaldırıcı sütünlu robotlaşdırılmış ortezdir. Bu, qolun iri 
üçölçülü məkanda dəstəklənməsinə təminat verərək, 
hündürlüyün və çəkinin nizamlanmasını maksimal 
surətdə komfortlaşdırmağa imkan verir.

ArmeoPower  fərqli boy və qol ölçüsü olan pasiyentlər 
üçün istifadə edilir.
Erqonomik məşqə nail olmaq üçün  ArmeoPower  
sərgiləmə sistemi bütün oynaqları hərəkət etdirməyə 
imkan verərək, çiyin oynağının vəziyyətinə dəqiq düzəliş 
verir.
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