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Egzoszkielet Indego
Urządzenie rehabilitacyjne przenoszące 
pacjentów w nowy wymiar chodu.
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33.0 ± 10.1 s
(~0.30 m/s)

28.7 ± 7.8 s
(~0.35 m/s)

17.0 s
(~0.59 m/s)

10-cio metrowy spacer na zewnątrz kliniki

Etapy próby:
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11 (Połowa testu) 24 (Koniec testu) Najlepszy czas

Dane pozyskane w wyniku badań urządzenia Indego przeprowadzonych w kilkunastu 
klinikach. Rysunek przedstawia uśrednione wyniki 45 podmiotów  z 10-metrowego spaceru 
na zewnątrz kliniki. Pacjenci zostali zbadani w połowie oraz pod koniec testu. Udowodniono 
znaczny wzrost prędkości poruszania się. Najwyższa zmierzona prędkość wyniosła 
0,59m/s. Ponadto, prędkość chodu pacjentów wzrastała także pod koniec badania, 
nawet w przypadkach, gdy pacjent osiągnął zaawansowany poziom posługiwania się 
urządzeniem Indego już w jego połowie.

Gwarancja skuteczności i komfortu

Funkcjonalna, spełniająca określone zadania, naziemna 
rehabilitacja w połączeniu z dużym zaangażowaniem pacjenta 
oraz ewaluacją jego postępów, umożliwia rehabilitantowi   
zagwarantowanie potwierdzonej naukowo  reedukacji chodu 
opartej na  zasadach nauki ruchów motorycznych.  

Firma Parker jest  w pełni zaangażowana w rozwijanie  
kolejnych właściwości urządzenia Indego  na podstawie  
wyników przeprowadzonych badań. Poprzez bliską 
współpracę z ekspertami w dziedzinie reedukacji chodu, 
firma Parker stara się osiągnąć doskonałość oraz wysoką 
wydajność. 

Sterowanie zamknięte we wnątrz dłoni 

Zarządzaj swoim urządzeniem Indego przy pomocy 
łatwej w obsłudze aplikacji. Śledź swój postęp i obserwuj 
swoje dokonania, eksportuj  dane z sesji na skrzynkę 
mailową, a także zmieniaj ustawienia, takie jak prędkość 
oraz wysokość kroków. Zmian tych można dokonywać  
w czasie rzeczywistym, w pozycji stojącej. Aplikacja Indego 
jest zainstalowana fabrycznie na urządzeniu IPod Touch 
dołączonym do systemu Indego. Istnieje również możliwość 
bezpośredniego pobrania aplikacji ze sklepu AppStore na 
dowolne urządzenie z systemem IOS.

„Indego daje mi ogromne możliwości. Wciąż używam wózka 
inwalidzkiego, gdy wybieram się w dłuższą podróż, ale 
mogę wstać i chodzić, kiedy mam na to ochotę.” 

Uczestnik testów przeprowadzonych przez FDA, uraz kręgu T12 



Egzoszkielet Indego

• Indego jest jedynym 
egzoszkieletem oferującym 
modularną konstrukcję, 
który umożliwia szybkie 
łączenie, co pozwala na 
samodzielne zakładanie  
i zdejmowanie urządzenia. 

• Dzięki wadze 12kg, 
urządzenie Indego jest 
najlżejszym egzoszkieletem 
dostępnym na rynku 
i zapewnia  łatwą 
obsługę, transport oraz 
przechowywanie. 

Niezależność w przemieszczaniu się:

Indego zapewnia łatwą konfigurację oraz krzywiznę 
wspomagającą szybkie uczenie się  użytkownikom, którzy 
wstają po raz pierwszy i stawiają swoje pierwsze kroki przy 
pomocy urządzenia. Dzięki unikalnym cechom, takim jak 
regulowany system jednoręcznych pasków oraz aplikacja  
dla systemu iOS, urządzenie Indego zapewnia pacjentom 
inny wymiar chodzenia.

Łatwość uczenia się, łatwość obsługi

Skoncentruj się na chodzeniu

Modularna konstrukcja urządzenia zapewnia błyskawiczny 
montaż. Zarówno pacjenci, jak i rehabilitanci niezwykle cenią 
sobie sprzyjającą szybkiemu uczeniu się krzywiznę, powstałą 
dzięki intuicyjnej konstrukcji urządzenia. 

Sprawia to, iż cenny czas sesji rehabilitacyjnej jest w całości 
wykorzystywany na reedukację chodu, a nie na naukę obsługi 
urządzenia oraz jego montaż. 

Błyskawiczny montaż w celu zwiększenia wydajności

Trzy urządzenia wyleczą więcej pacjentów

Urządzenie umożliwia wykonanie większej liczby kroków 
podczas jednej sesji, przy zmniejszonym wysiłku fizycznym 
ze strony rehabilitanta w porównaniu do tradycyjnej nauki 
chodzenia. Poza zwiększeniem wydajności personelu, 
ta pionierska technologia  może przyciągnąć pacjentów. 
Co więcej, urządzenie przyciąga uwagę administracji 
odpowiedzialnej za opiekę zdrowotną ze względu  
na błyskawiczny zwrot kosztów inwestycji.

Dzięki płaskiemu profilowi urządzenie Indego można 
zakładać, zdejmować oraz nosić, siedząc na  większości 
standardowych wózków  inwalidzkich.  Indego jest 
kompatybilne z urządzeniami pomocniczymi umożliwiającymi 
utrzymywanie równowagi, takimi jak balkoniki oraz kule  
z oparciem na przedramiona. Ponadto, urządzenie nie wymaga 
noszenia plecaka ani nie zawiera widocznych przewodów,  
co pozwala na jego używanie zarówno w warunkach 
domowych, jak i w miejscach użyteczności publicznej. 
Umożliwia to także stosowanie systemu na większości 
powierzchniach, takich jak: chodnik, dywan, trawa czy kafelki.

Zestaw rehabilitacyjny Indego składa się z trzech urządzeń, 
co znacznie zwiększy produktywność twojej kliniki. 


