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Vector Elite System stabilizacji i odciążenia pacjenta

System Vector Elite do podwieszania i stabilizacji pacjenta to 
innowacyjne oraz bezpieczne rozwiązanie wspierania chodu 
stworzone w celu poprawy równowagi i mobilności, które:

•	 sprzyja szybkiemu powrotowi do zdrowia podczas krótszego 
pobytu w klinice, 

•	 zmniejsza ryzyko urazu (u pacjentów i fizjoterapeutów),
•	 zwiększa niezależność.

System świetnie sprawdzi się w fizjoterapii oraz terapii 
zajęciowej. Wykorzystuje dynamiczne wspieranie wagi ciała 
pacjenta (DBWS), zapewnia bezpieczne warunki rehabilitacji 
oraz doświadczenia przypominające rzeczywiste środowisko. 
Vector Elite jest rekomendowany w przypadku osób (pacjentów 
dorosłych, jak i dzieci) po przebytych udarach, amputacjach,  
a także urazach kończyn dolnych, mózgu i kręgosłupa.

Vector Elite zapewnia bezpieczeństwo, zachowanie 
anatomiczności ruchów oraz swobodę podczas 
terapii funkcjonalnej

“Nie potrzebuję dodatkowej pary rąk. Mogę  
z łatwością skoncentrować się na tym, co robi pacjent 
w danym momencie i nie muszę obawiać się o jego 
ewentualny upadek".

Kristin,
terapeutka zajęciowa

Fizjoterapeuta przez zastosowanie spersonalizowanych 
programów może zwiększyć mobilność pacjentów 
przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka wystąpienia 
urazów. Odciążenie pacjenta sprawia, że podczas sesji 
rehabilitacyjnej wystarczy obecność jednego terapeuty, co  
w znacznym stopniu zwiększa produktywność i wydajność kliniki. 

Nieograniczone możliwości poprawy wyników 
rehabilitacji

Dynamiczny system odciążenia

Dynamiczne system odciążenia Vector Elite równoważy określoną 
wagę ciała pacjenta podczas poruszania, umożliwiając bezpieczne  
i stabilne wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych. 

Trening w warunkach zbliżonych do środowiska 
rzeczywistego - bardziej efektywna rehabilitacja

Trening chodu w podwieszeniu doskonale odzwierciedla wzorzec 
rzeczywistego naturalnego chodu. Podczas treningu terapeuta 
może uzupełnić program rehabilitacji o rozmaite ćwiczenia 
wstępne (np. transfery), ćwiczenia na równowagę, wchodzenie po 
schodach, unikanie przeszkód, zmiany powierzchni oraz trening 
wytrzymałości na wykonywanie monotonnych, powtarzających 
się czynności. 

Podczas normalnego chodu środek ciężkości przemieszcza się 
w trzech płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i poprzecznej. 
Dynamiczne wspieranie wagi pacjenta umożliwia pacjentowi 
ćwiczenie naturalnego, kinematycznego poruszania się we 
wszystkich płaszczyznach bez ryzyka przewrócenia.

Gdy pacjent jest bezpiecznie podpięty do systemu, odbiera 
reakcje równoważne i osobiście doświadcza wszystkich 
popełnionych pomyłek, co umożliwia mu szybką edukację 
motoryczną oraz rozwijanie wydajnych strategii poruszania się. 

Naturalne ruchy kinematyczne
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Gwarancja bezpieczeństwa:

•	 bezpieczne oparcie,
•	 możliwość doświadczania odczuć związanych z upadkiem 

i ochrony przed nim,
•	 większa otwartość na podejmowanie nowych, trudniejszych 

wyzwań, która ma bezpośredni wpływ na skrócenie czasu 
leczenia,

•	 nowatorskie rozwiązanie umożliwiające bezpośredni kontakt 
terapeuta - pacjent.

Wysoka jakość interakcji

Vector Elite umożliwia personelowi utrzymanie bezpośredniego 
kontaktu, a także zagwarantowanie zarówno sobie, jak  
i pacjentowi bezpiecznych warunków rehabilitacji. 

Korzyści systemu Vector Elite:

•	 unikalne właściwości,
•	 system operacyjny gwarantujący wydajne i proste rozwiązania,
•	 mniejsze koszty opieki zdrowotnej,
•	 bezpieczne doświadczenie rehabilitacyjne,
•	 dokumentacja sesji umożliwiająca rozwijanie długoterminowych 

strategii oraz śledzenie postępów w celu poprawy wyników 
rehabilitacji.

Innowacyjna technologia:

•	 bezprzewodowy wózek sufitowy gwarantujący nieograniczone 
ruchy,

•	 czytelne ikony,
•	 intuicyjny interfejs,
•	 przejrzyste raportowanie,
•	 śledzenie sesji w zgodnej bazie danych HIPAA,
•	 unikatowy system szyn umożliwiający pozwalająca na 

jednoczesny trening kilku osób.

Rozwiązania rehabilitacyjne firmy Bioness:

•	 kompleksowy, zintegrowany program technologii 
rehabilitacyjnych,

•	 komplementarne urządzenia Bioness.

Personalizacja:

•	 regulowana szyna (2-120 m),
•	 nieograniczone możliwości konstrukcyjne toru, z opcją 

stworzenia zamkniętej pętli.

Uniwersalność:

•	 możliwość łączenia kilku strategii fizjoterapii oraz terapii 
zajęciowej podczas jednej sesji rehabilitacyjnej (m.in.: treningu 
chodu, ćwiczeń wymagających przechodzenia z pozycji 
siedzącej do pozycji stojącej, ćwiczenia na równowagę, 
przenoszenie ciężaru ciała, trening obejmujący monotonne, 
powtarzające się czynności, wchodzenie po schodach oraz 
ćwiczenia ATL). 

Wsparcie Bioness: 

•	 wielopoziomowe szkolenia,
•	 wsparcie techniczne,
•	 różnorodne programy finansowania,
•	 narzędzia marketingowe.

Wspomaganie lekarzy

Terapeuta i lekarz mają przez cały czas trwania treningu dostęp 
do panelu sterowania sesją, w celu zapewnienia efektywnej 
rehabilitacji. Metryczka pacjenta, dane sesji oraz pozostałe notatki 
są bezpiecznie przechowywane i aktualizowane w zaszyfrowanej, 
zgodnej z HIPAA bazie danych.

Kompleksowa rehabilitacja:

•	 trening chodu,
•	 ćwiczenia z przejściem od pozycji siedzącej do pozycji 

stojącej,
•	 równowaga,
•	 przeszkody,
•	 wstępny trening chodu,
•	 czynności dnia codziennego,
•	 zmiany ukształtowania terenu,
•	 chód po płaskim podłożu.
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•	 Pełna kontrola i nieograniczone ruchy:

- unikatowy system szyn,
- wytrzymały wózek sufitowy,
- bezprzewodowy pilot. 

•	 Wykrywanie ruchu: 

- czujniki monitorują ruchy pacjenta i odtwarzają je  
z częstotliwością 1000 Hz,
- zwiększona responsywność systemu przez zastosowanie 
komputerowo zaprojektowanego i ulepszonego algorytmu.

•	 Zakres wagi:

- obciążenie statyczne - 227 kg,
- obciążenie dynamiczne - 90 kg.

•	 Kliniczna wydajność: 

- jednoczesna rehabilitacja kilku pacjentów,
- bezpośredni kontakt lekarz - pacjent, 
- kompatybilny z programami Bioness, m.in. z systemem L300  
i L300 Plus, H200 oraz BITS.

•	 Komunikacja: 

- konfigurowalna, zamknięta i bezpieczna sieciowa baza danych 
802.11a, 5 GHz.

•	 Oprogramowanie: 

- przyjazny interfejs,
- bezpieczna, zgodna z HIPAA baza danych,
- logi administratora i użytkownika,
- możliwość konfiguracji, zapisu oraz analizy sesji treningowych,
- zapisywanie i drukowanie raportów dostępne w wielu językach.

•	 Personalizowane konfiguracje toru: 

- zamknięta pętla, prosta, krzywa itp.,
- konstrukcja i długość dopasowana do każdej kliniki (2-120 
metrów),
- mocowana do sufitu, wolna przestrzeń na podłodze. 

Najważniejsze cechy:

Intuicyjny, dotykowy ekran z ikonami

“Vector Elite robi niesamowite rzeczy dla moich pacjentów. 
Pomaga im w szybszym osiągnięciu wyznaczonych 
celów. Moi pacjenci są bardzo zadowoleni pod koniec 
każdego dnia rehabilitacji”.

Kristin,
terapeutka zajęciowa


