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Armeo® Spring Neurorehabilitacja kończyny górnej

Armeo® Spring jest kolejnym nowoczesnym urządzeniem do neurorehabilitacji 
kończyn górnych z rodziny Armeo®. Rehabilitacja opiera się na pracy z ortezą 
(egzoszkieletem), w której system sprężyn podpiera rehabilitowaną kończynę 
i wspomaga trening. Orteza przeznaczona jest dla pacjentów z ograniczoną lub 
utraconą funkcjonalnością ramienia. Dysfunkcje spowodowane urazami centralnego 
lub obwodowego układu nerwowego są leczone przez trening uwzględniający 
ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową, zakres ruchomości kończyny i motorykę.

Podstawowe zalety: 

Parametry urządzenia: 

Adaptowalność do pacjenta: 

Parametry urządzenia: 

Adaptowalność do pacjenta: 

Armeo® Spring Pediatric to urządzenie do 
neurorehabilitacji kończyny górnej u dzieci  
w wieku 4-12 lat. Głównym elementem Armeo® 
Spring Pediatric jest orteza (egzoszkielet), która 
dzięki systemowi sprężyn zdolna jest podpierać 
ramię i wspomagać jego ruch w przestrzeni 3D.

Posiada te same podstawowe zalety co Armeo® 
Spring (poza kompatybilnością z Manovo®  
Spring) lecz inne wymiary i parametry.

•	 wykrywanie położenia i ruchu ramienia, 
•	 zrobotyzowany egzoszkielet pozwalający na pracę w przestrzeni 3D,
•	 biofeedback z ćwiczeniami, które uwzględniają codzienną aktywność, 
•	 profesjonalne narzędzia do oceny postępów terapii i porządkujące dokumenty 

dotyczące rehabilitacji pacjenta,
•	 kompatybilność z Manovo® Spring.

•	 system na platformie jezdnej,
•	 kółka o średnicy 10 cm,
•	 wymiary urządzenia: 81 x 75 x 85-125 cm, 
•	 waga urządzenia: 82 kg,
•	 zasilanie: 240/50Hz.

•	 kolumna regulowana elektrycznie w zakresie 400 mm,
•	 długość przedramienia: 290-390 mm,
•	 długość ramienia: 220-310 mm,
•	 możliwość ćwiczenia osób na wózkach inwalidzkich,
•	 maksymalna waga przedramienia: 0,7-2,4 kg, 
•	 maksymalna waga ramienia: 0,5-3,8 kg. 

•	 system na platformie jezdnej,
•	 kółka o średnicy 10 cm,
•	 wymiary urządzenia: 81 x 75 x 85-125 cm, 
•	 waga urządzenia: 82 kg,
•	 zasilanie: 240/50 Hz. 

•	 kolumna regulowana elektrycznie w zakresie 
400 mm,

•	 długość przedramienia: 230-370 mm,
•	 długość ramienia: 155-235 mm,
•	 możliwość ćwiczenia dla osób na wózku 

inwalidzkim,
•	 maksymalna waga przedramienia: 0-0,9 kg, 
•	 maksymalna waga ramienia: 0-4,1 kg.
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