
242   Rehabilitacja neurologiczna

Manovo® Spring Moduł do Armeo Spring do rehabilitacji dłoni

Jednoczesna terapia ramienia i dłoni
- połączenie Armeo® Spring  
i Manovo® Spring:

•	 inicjowany przez pacjenta trening sięgania 
i chwytania z dużą ilością powtórzeń, 

•	 system odciążenia,
•	 możliwość wykonywania ruchów w  dużej 

przestrzeni 3D,
•	 zaangażowanie całej kończyny górnej – od 

barku po palce.

Zwiększony Feedback Zadaniowy 
(Augmented Performance 
Feedback):

•	 duża ilość zadań funkcjonalnych podobnych 
do gier,

•	 możliwość trenowania czynności dnia 
codziennego zwiększających samodzielność 
pacjenta,

•	 natychmiastowe sprzężenie zwrotne 
pomagające polepszyć funkcje motoryczne.

Manovo® Spring nie jest samodzielnym urządzeniem, lecz modułem, który można 
zainstalować do Armeo Spring. Manovo® Spring umożliwia rehabilitację dłoni  
i w ten sposób uzupełnia koncepcję Armeo - tworząc jedyne na rynku światowym 
rozwiązanie służące do kompleksowej rehabilitacji neurologicznej kończyny 
górnej. Manovo® Spring zostało stworzone przy ścisłej współpracy firmy Hocoma 
z instytutami badawczymi. W badaniu pilotażowym pacjenci po udarze wykazali 
znaczącą poprawę zakresu ruchu przy otwieraniu i zamykaniu dłoni oraz zwiększoną 
umiejętność chwytania przedmiotów.

Wiadomo, iż dzięki powtarzaniu funkcjonalnych ruchów kończyny pacjent ma 
możliwość przyswojenia prawidłowych wzorców lokomotorycznych. Manovo® 
Spring zostało zaprojektowane specjalnie do treningu chwytania i otwierania 
dłoni. Tego typu terapia jest szczególnie skuteczna u pacjentów z zaburzeniami  
i chorobami neurologicznymi spowodowanymi przez udar, uraz lub inne schorzenie. 

Manovo® Spring wykorzystuje wizualny biofeedback - pacjent może obserwować 
wykonywane przez siebie ruchy w przestrzeni 3D na ekranie monitora, dzięki 
czemu ma możliwość bieżącego korygowania ruchów naśladujących czynności 
wykonywane na co dzień.

Trening z wykorzystaniem urządzenia Manovo® Spring poprawia zdolności 
motoryczne pacjenta i umożliwia mu uzyskanie większej niezależności w życiu 
codziennym.

Wspomaganie ruchu fizjologicznego dłoni:

•	 regulacja mechanizmu Manovo® Spring pozwalająca na przeciwdziałanie 
napięciu mięśniowemu zginacza oraz deficytom mięśniowym prostownika,

•	 wspomaganie otwierania dłoni odpowiednią siłą na każdym etapie terapii,
•	 terapia funkcjonalna dłoni poprzez łączenie kciuka i palców oraz otwieranie 

dłoni,
•	 możliwość zastosowania intensywnych ćwiczeń ruchowych o dużej ilości 

powtórzeń u pacjentów z ograniczonym aktywnym ruchem palców.

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.
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