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Hero Solution

Pacjenci doświadczający zaburzeń neurologicznych, urazów ortopedycznych 
lub cierpiący na długotrwałe unieruchomienie, np. z powodu infekcji COVID-19, 
często mają problemy z poruszaniem się po ustąpieniu lub jeszcze w trakcie walki 
z chorobą. Rozwiązaniem na te problemy jest system kompleksowej rehabilitacji 
funkcjonalnej HERO Solution, który pomaga odbudować i usprawnić utracone 
funkcje, oferując rehabilitację na wysokim i nowoczesnym poziomie. Unikatowość 
systemu HERO polega na jego kompleksowości oraz połączeniu treningu z oceną, 
co znacząco zwiększa szansę pełnego wyzdrowienia.

Hero Solution

HERO to system posiadający certyfikat medyczny. Umożliwia leczenie pacjentów  
w zakresie siły funkcjonalnej, chodu i równowagi oraz koordynacji i kontroli 
motorycznej. System ma na celu rozwiązanie problemów z poruszaniem się 
spowodowanych zaburzeniami neurologicznymi, problemami ortopedycznymi, 
mięśniowymi lub schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Hero Solution pozwala 
na rehabilitację pacjentów m.in. po: amputacjach, zaburzeniach pracy móżdżku, 
urazach rdzenia kręgowego, udarze, urazach ortopedycznych, w chorobie 
Parkinsona lub po długotrwałym unieruchomieniu np. w następstwie przebytego 
zakażenia i choroby COVID-19.

Kluczowe fakty

System HERO to połączenie nowo opracowanej bieżni C-Mill, suwnicy, kolumny 
oraz urządzenia typu box do w pełni funkcjonalnego treningu ruchowego. Wszystkie 
elementy połączone za pomocą oprogramowania FysioRoadmap, które skutecznie 
wspomaga terapię pacjenta i pozwala przeciwdziałać następstwom wielu schorzeń. 
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„Każdego dnia zmienia się sposób prowadzenia rehabilitacji ruchowej i musimy 
się do tego dostosować. Po licznych testach wybraliśmy Motek Hero Solution, 
bo idealnie dopasowuje się do rozpoczętego przez nas procesu modernizacji 
naszych usług rehabilitacyjnych. Potencjał HERO jest ogromny!”

Dr. Jaime Horta, PhD, PT
Specjalista medyczny ds. rehabilitacji, Centre Hospitalier de Mouscron, Belgia

Oprogramowanie systemu może usprawnić Twoją klinikę przez płynną pracę, co 
ułatwia codzienne zadania terapeuty. Począwszy od inteligentnego zarządzania 
pacjentami i narzędzi do planowania leczenia, system który sugeruje, również 
do właściwej oceny i terapii dla każdego pacjenta. Integracja pozwala prowadzić 
terapeucie całą rehabilitację na kilku urządzeniach za pomocą jednego stanowiska 
kontrolnego.

HERO - łatwe planowanie i wykonanie terapii

Inteligentne zarządzanie pacjentem  
i monitorowanie progresu

Dzięki możliwości synchronizacji 
oprogramowania FysioRoadmap sprawia, że 
wszystkie urządzenia rehabilitacyjne działają 
jak jedno. Oprogramowanie jest przyjazne dla 
użytkownika, a jego funkcjonalność umożliwia 
proste wprowadzanie i zarządzanie pacjentami. 
Zaletą jest także fakt, że dane mogą być 
udostępniane, co ułatwia monitorowanie 
pacjentów, ich ocenę i skuteczną terapię.

Fysioroadmap - 
protokoły leczenia oparte na ocenie

Zgodnie ze wskazaniami pacjenta, 
FysioRoadmap jako oprogramowanie 
zarządzające oferuje systematykę opartą 
na protokołach klinicznych, indywidualne 
podejście do pacjenta oraz monitorowanie 
postępów i stałą ocenę procesu rehabilitacji.
W ramach ścieżek klinicznych dostępnych 
w oprogramowaniu FysioRoadmap, różne 
wyniki są zebrane w sposób protokołowany 
w elektronicznej bazie danych pacjentów, co 
zapewnia m.in. możliwość wykonywania testów 
porównawczych.

Ponadto FysioRoadmap gwarantuje wsparcie 
przez dokumentowanie wykorzystanych faz 
procesu rehabilitacji, prowadząc terapeutę 
i pacjenta przez każdy kolejny krok 
ścieżki klinicznej. Specjalnie opracowane 
kwestionariusze dostarczają wskazania dla 
celów terapeutycznych, stanu wyjściowego  
i obserwacji.

Angażujące i motywujące sesje 
terapeutyczne

Wszystkie urządzenia HERO Solution 
wykorzystują w czasie rzeczywistym intuicyjne 
ćwiczenia, gry i informacje zwrotne na temat 
wydajności do bardziej wymagającego  
i angażującego treningu. Informacje zwrotne 
dotyczące efektywności podczas chodzenia 
oraz zakresu ruchu, jego prędkości czy kierunku, 
oferuje pacjentom i terapeutom odpowiednie 
narzędzia do zapewnienia unikalnej  
i ukierunkowanej na cel terapii funkcjonalnej.
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Hero Solution

Bieżnia C-MILL HERO

Obiektywna instrumentalna ocena równowagi i chodu to istotne wskaźniki leczenia, 
planowania i monitorowania postępów terapii. Wbudowane protokoły analizy 
pozwalają zbierać parametry chodu w trakcie terapii, znacznie poprawiając jej 
efektywność.

C-Mill HERO to bieżnia oferująca trening balansu z wykorzystaniem wbudowanej 
płyty nacisku, trening oparty na rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, a także 
szereg interaktywnych ćwiczeń ukierunkowanych nawet na chód pod górę czy 
zadania typu dual-tasks.

MR Functional Squat

Unikalna, ekscentryczna krzywka MR Functional Squat z jej niecentrycznie 
umieszczonym środkiem obrotu zapewnia optymalne i efektywne obciążenie 
mięśni przy całym zakresie ruchu. Pozwala to na efektywny trening dla pacjentów 
już na wczesnym etapie rehabilitacji.

Oddzielne podnóżki umożliwiają trening funkcjonalny jedną nogą na raz, dzięki 
czemu urządzenie nadaje się do stosowania np. u pacjentów z hemiplegią lub po 
zabiegach ortopedycznych.

MR Cable Column

Konstrukcja kolumny MR Cable Column umożliwia trening dla kończyn górnych, 
dolnych i kręgosłupa, na różne sposoby. 

Wysięgnik nad głową pacjenta zapewnia prowadzenie treningu także znad głowy 
pacjenta, co znacząco poszerza zakres wykonywanych przez pacjenta ćwiczeń 
funkcjonalnych.

MR Cube

MR Cube umożliwia wykorzystanie go z dowolnym systemem oporowym i uzyskanie 
systemu opartego na treningu z biofeedbackiem. Konstrukcja zapewnia terapeucie 
większą elastyczność i zaangażowanie pacjenta nawet przy ćwiczeniu z hantlami 
czy tubingiem.
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Hero Solution

Parametry techniczne - Hero Solution

Maksymalna waga pacjenta [kg]:

Maksymalny wzrost pacjenta [cm]:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

Waga bieżni [kg]:

Zasilanie [V (A)]:

Wymiary pasa (dł. x szer.) [cm]:

Wysokość stopnia [m]:

Prędkość regulowana [km/h]:

Ekran: 

Pochylenie [%]:

Projektor:

Dokładność pomiaru:

Częstotliwość pomiarowa [Hz]: 

Dane techniczne C-mill HERO:

135

200

285 x 111 x 250

320 

230 (16) 

175x70 

17,5 

0,1-10 

65” 

0-20 

HD

<10 mm i 10 N

500

Maksymalna waga pacjenta [kg]:

Maksymalny wzrost pacjenta [cm]:

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

Waga urządzenia [kg]:

Zasilanie [V (A)]:

Przestrzeń pracy (dł. x szer.) [cm]:

Waga stosu [kg]:

Dokładność pomiaru [mm]:

Dane techniczne MR Functional Squat:

150

200

225 x 90

400 

230 (16) 

400 x 240

100 (150)

0,1

Maksymalna waga pacjenta [kg]:

Maksymalny wzrost pacjenta [cm]:

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

Waga urządzenia [kg]:

Zasilanie [V (A)]:

Przestrzeń pracy (dł. x szer.) [cm]:

Waga stosu [kg]: 

Długość linki [cm]:

Dokładność pomiaru [mm]:

Dane techniczne MR Cable Column:

brak ograniczeń

brak ograniczeń

160 x 90

170

230 (16)

250 x 280

50 (75)

490

0,1

Maksymalna waga pacjenta [kg]:

Maksymalny wzrost pacjenta [cm]:

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

Waga urządzenia [kg]:

Zasilanie [V (A)]:

Przestrzeń pracy (dł. x szer.) [cm]:

Waga stosu [kg]:

Dokładność pomiaru [mm]:

Dane techniczne MR Cube:

brak ograniczeń

brak ograniczeń

17 x 13

1,8

230

200 x 220

50 (75)

0,1
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