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Huber® 360 turi unikalią Daugiakryptę motorizuotą platformą (Multiaxis 

Motorized Platform TM). Šioje platformoje ir rankenose įdiegti jėgos jutikliai. 

Apmokyti gydytojo ar kineziterapeuto, pacientai lavina fizinius ir pažinimo 

funkcijų parametrus — tai neuroraumeninė reabilitacija. Kai judrumas ir 

lankstumas pasiekia normalią būseną, pacientai gali tęsti užsiėmimus, 

norėdami palaikyti arba pagerinti sveikatos būklę. 

• Integruotas funkcinis vertinimas visoms pacientų grupėms ir sportininkams.

• Dinaminis laikysenos korektorius (Dynamic Posture Corrector ™) daro įtaką greitesniems    

0fizinės būklės rezultatams.

• Daugiakryptė stimuliacija ir tikslinis stiprinimas.

DAUGIAKRYPTĖ MOTORIZUOTA PLATFORMA
(MULTIAXIS MOTORIZED PLATORM ™) 

SU INTEGRUOTAIS JĖGOS JUTIKLIAIS

SPECIFINĖS TRAJEKTORIJOS 
KIEKVIENAI INDIKACIJAI



Huber® 360 išskaido gydymą į 4-ių pagrindinių judėjimo komponentų reabilitaciją: 

lankstumo ir mobilumo, progresinio stiprinimo, laikysenos ir pusiausvyros, pasipriešinimo

360° REABILITACIJA

Lankstumas ir mobilumas
• Dinaminis laikysenos korektorius (Dynamic Posture Corrector ™) 

opadidina tempimo pratimų tikslumą (preciziškumą).

• Daugiakryptė motorizuota platforma (Multiaxis Motorized Platform ™) 

  mobilizuoja sąnarius kiekvienoje judėjimo plokštumoje.

Progresinis stiprinimas
• Dinaminis laikysenos korektorius (Dynamic Posture Corrector ™) užtikrina 

   tinkamą kūno padėtį fizinio krūvio metu.

• Grįžtamasis ryšys ekrane leidžia kontroliuoti jėgą ir kryptį geresniam 

   stiprinimui.

Laikysena ir pusiausvyra
• Statinė ir dinaminė jėgos platforma pagerina laikysenos sutrikimų 

   ir pokyčių objektyvizavimą.

• Pusiausvyros pratimai yra įdomūs pacientui, tačiau reikalaujantys 

  pastangų.

Pasipriešinimas
• Progresiniai pratimai, adaptuoti pagal paciento fizinę būklę, 

   pagreitina jo sveikimą.

• Trumpalaikiai didelio intensyvumo pratimai padeda greitesniam rezultatui pasiekti.

www.teida.lt



platformoskėdė

Samsung planšetėpozicionavimo įrankis

HUBER® 360
PACIENTO BŪKLĖS POKYČIO ĮVERTINIMAS 
IR ATASKAITOS SUFORMAVIMAS 
Išsami, realaus laiko paciento stebėjimo priemonė pritaikoma 
Jūsų praktikoje. Lengvai naudojamas, laiką taupantis įrankis.
 
Galimybės:

• Integruotas paciento būklės vertinimas

• 3 testai skirti pusiausvyrai įvertinti (pagl Rombergo ir Fukuda mėginius)

• 2 testai, skirti įvertinti stabilumą ir mobilumą

• 2 testai, skirti įvertinti jėgą ir koordinaciją

• Suformuoti paciento būklės ir testų bei jų pokyčių įvertinimo ataskaitą 

• Prisijungti prie įrenginio bevieliu ryšiu, nenaudojant USB sąsajos

• Siųsti įvertinimo ataskaitą PDF formatu pacientams ar gydytojams

• Susikurti savo programas

• Valdyti HUBER® 360 ir stebėti procedūrą (treniruotę) nuotoliniu būdu

Dydis:  
Ilgis=1800 mm  
Plotis= 1050 mm (be turėklų)  
Plotis=1335 mm (su turėklais)  
Aukštis=2080 mm

Svoris: 274 kg (su turėklais)

Užimamas plotas:  
1,90 m² (be turėklų) 
2,4 m² (su turėklais)

Maitinimo tinklas:  
230 V / 50-60 Hz / 2 kVA
110 V / 50-60Hz / 2 kA

Didžiausias platformos pakrypimas: 10°

Didžiausias platformos greitis:  
1 apsisukimas/s esant 10° pakrypimui

Didžiausia leidžiama apkrova: 150 kg

10.4” spalvotas ekranas

ref HUBER 360 MD 230V : 15-0011
ref HUBER 360 MD 110V : 15-0013

Standartinė komplektacija:
1 Samsung planšetė, 1 kėdė, 2 platformos, 
1 pozicionavimo įrankis, 2 turėklai
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