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Armeo® Power Zrobotyzowana neurorehabilitacja kończyny górnej

Podstawowe zalety: 

•	 wspomaganie ruchu wtedy kiedy jest 
potrzebne, 

•	 zrobotyzowany egzoszkielet pozwalający na 
pracę w przestrzeni 3D,

•	 biofeedback z ćwiczeniami, które 
uwzględniają codzienną aktywność, 

•	 posiada narzędzia pomagające ocenić 
postęp terapii i uporządkować dokumenty 
dotyczące rehabilitacji pacjenta.

Oprogramowanie: 

•	 umożliwia tworzenie bazy danych pacjentów, 
•	 indywidualizacja parametrów terapii dla 

każdego pacjenta,
•	 modyfikowalne poziomy trudności ćwiczeń, 
•	 gry i zadania motywujące pacjenta,
•	 regulowana przestrzeń robocza,
•	 narzędzia do oceny terapii, 
•	 przejrzyste raportowanie.

Parametry urządzenia: 
•	 system na platformie jezdnej,
•	 kółka o średnicy 10 cm,
•	 wymiary urządzenia: 2,7 x 0,8 x 1,65 m, 
•	 zasilanie: 240/50 Hz,
•	 waga urządzenia: 205 kg.

Wymagania pomieszczenia dla systemu: 
•	 powierzchnia: 3,5 x 3,5 x 2 m,
•	 temperatura: 10-35 °C,
•	 wilgotność: 30-75 %. 

Adaptowalność do pacjenta:
•	 kolumna regulowana elektrycznie w zakresie 400 mm,
•	 długość przedramienia: 310-420 mm,
•	 długość ramienia: 250-340 mm,
•	 możliwość ćwiczenia osobom na wózku inwalidzkim,
•	 maksymalna waga pacjenta: 135 kg.

Stopnie swobody egzoszkieletu:
•	 6 stopni swobody (każdy z niezależnym silnikiem i dwoma czujnikami), 
•	 przywodzenie/odwodzenie w stawie ramiennym: -169° do +50°,
•	 zginanie/prostowanie w stawie ramiennym: +40° do +120°, 
•	 wewnętrzna/zewnętrzna rotacja w stawie ramiennym: 0° do 90°,
•	 zginanie/prostowanie w stawie łokciowym: 0° do 100°,
•	 pronacja/supinacja przedramienia: -60° do 60°, 
•	 zginanie/prostowanie nadgarstka: -60° do 60°, 
•	 czujnik ciśnieniowy chwytu.

Armeo® Power to urządzenie do neurorehabilitacji kończyny górnej. Głównym 
elementem Armeo® Power jest zrobotyzowana orteza (egzoszkielet), która 
zdolna jest podpierać ramię i wspomagać jego ruch w przestrzeni 3D. Urządzenie 
przeznaczone jest dla pacjentów, którzy utracili funkcjonalność lub mają ograniczoną 
funkcjonalność ramienia spowodowaną problemami neurologicznymi, urazami 
centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Armeo® Power pozwala na 
trening uwzględniający ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową, zakres ruchomości 
i motorykę.
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