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erapia z zastosowaniem biezni
ALTER,G ma na ce]u o9o ną popra-

wę zdolności pacjentow do chodze-

nia/lokomocji pomimo ich niepełnospraw

ności, ALTER,G mozna wykorzystać w celu

umozIiwienia pacjentom:
r stopniowego obciążania kończyn do|-

nych po urazie w celu stymulowania na-

tural nych procesów regeneracyjnych za

c hodzącycl W nd\/yT o,qarizrie,
l zmniejszenia cięzaru ciała działające-

go na kończyny dolne z zachowaniem

moz|iwoŚci Iokomocji, W tym SpaCero

wania w miejscu i chodzenia, aby zacho-

wać proces mineraIizacji kości, w sytuaqi,

gdy pacjent nie ma wystarcza)ąco duzo

siły, aby stać lub chodzić w warunkach
- normaIną 9rawitacji,
r nauki, korekcjl i trenlngu prawidłowego

wzorca chodu,
r zwiększenia wydajności chodzenia

(prędkości i długości kroku),

t poprawy rownowagi i reakcji postawy

w ce|u ochrony pacjenta przed upad-

l er,
r poprawy koordynacji poQrzez wykony

wanie róznorodnych podskokow (przy

pred kości biezn| 1,6,4),

r zwiększenia zakresu ruchu w obrębie

stawow biodrowych, ko anowych i sko-

kowych (np. wykonywanie przysiadow

z odciązeniem wynoszącyrn ok. 20a/o,

r ćwiczeń na poziomie aerobowym (szyb

kie chodzenie lub bieganie) bez nad-

m ie rnego przeciążania u szkodzonych

ub zwyrodniałych stawow i struktur
(kolana i biodra),

r zwiększenia wytrzymałości kardio o

giczno-pulmonologiczną i mięśniowo-

szkieletowej,

r poplawy wyod,r,osci w bieganiu,
r wzmocnlenia siły kończyn doInych,

r poprawyogólnej koordynacji rucho

wej w trakcie chodzenia/biegania.

oBclĄzENlE PoDczAs TRENlNGU

Poniewaz pacjenci mogą to erować ćwi-

czenla z pełnym obciązeniem (weight beari ng

astolerated -WBAT) |ub częściowym ob

ciązeniem (partial weight bearing PWB),

większość fizjoterapeutow i Iekarzy wy

korzystujących AITER-G okreś|a parame

try dotycZąCe:
r odciązania (odciązenja),

r prędkości biezni,

r kąta unles jenia biezni,

r cza5u trwania i częstot|iwość eczenia.

Parametry 5ą dostosowywane do mozli-

wości funkcjonalnych pacjenta poddawa-

nego zabiegowi, aby umoz|iwić optymal

ną mechanikę chodu przy maksymaInym

komfortowym obciązenl u.

Ob, ąip,ip 
^ 

trakcie t,e^ing_ / odL,el

Ieft\ zazwyczaj waha się od 507o do 1O0%

wagi ciała pacjenta, Pacjenci mogą zwięk-

szyć tolerowan e przez siebie obciążenie

W trakcie trwania terapii. Nalezy dostoso

Wd, odc ąZe]ie lgodl e l WyTaoan dT 
',

dby os ąqnqL bezbolerny poziom u:p,aw

niania z odciążeniem na biezni, Zaleca się

stosowanie minimalnej wielkości niezbęd-

nego odciązenia, aby oslą9nąć pewne ko-

rzyści wynikające z obciążenia kończyn

doI nych (poprawiona propriocepcja, zwięk

szona siła, zachowanie mineraIlzacji kości).

W przypadku pacjentow ćwiczących

,/ LIęSCiowym obciąi erien ro)ra p, le
prowadzić kaIibrację nawet bez równego

wazenia obclązenia na obu kończynach

do nych, Pacjenci mogą również wyko
., ytld( po,ę(/p o,ezTi'1al o wsoa.cie i oo-

moc przy zmniejszaniu obciązenia podczas

wchodzenia na ALTER G, Dokładny pomiar

odciązenia umoż|iwiany przez ALTER-G

zapewnia ścisłe przesirzeganie protoko

łów ekarza oraz ochronę gojące1 się tkan

ki w trakcie procesu rehabilitacji.

Po okreś eniu dokładnych parametrów

odciązenia mozna ustawić prędkość biez-

ni, aby zapewnić komfortową prędkość

chodzenia. Zazwyczaj wartość tego para

metru w trakcie poruszania się po blezni

wynosi ok. 4,B km/ń, tak więc jakiko wiek

zakres prędkości wahający się w granicach

3,2-6,4 km/h powinien być właściwym ce-

llim
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Iem ustanowionym na podstawie WZrostU

pacjenta oraz długości norma nego/dłu

giego kroku, Ce em jest tutaj wybor pręd-

kości, która umoż|iwia uzyskanie optyma

nych schematów chodu oraz minimaInych

objawow. Przy regu acji ustawień naIezy

wziąc pod uwagę budowę morfoIogicz

ną pacjenta,

Typowe parametry w przypadku ćwi-

czeń na er9ometrze rowerowym, zwięk

szające zakres ruchu i zmniejszające obrzęk,

zazwyczaj rozpoczynająsię od 5 minuto-

wej sesji, W oparciu o powyzsze zaIecenia

na eżałoby rozQocząc trenlng na AITER-G

od 5 10 minut we wczesnych etapach
rekonwaIescencji, jeś i tyIko objawy nie

zwiększą się w trakcie sesjitreningowej 1ub

po niej Na|eży starac się zwiększyć obcią

zenie ub prędkośc chodzenia, aby wyeli

minować objawy, jeślijeszcze nie ustąpi-

ły, Korzystać zóieżni ALTER G na ezy, gdy

pacjentlest W stanie osiągnąc bezbolowy
poziom ćwiczeń z odciążeniami na biezni

antygrawitacyjną AITER G.

CzęstotIiwość sesji fizjoterapeutycz
nych za ecana przez lekarzy w stanach

oozabiegowych i pourazowych zazwy
:zaj rozpoczyna się od dwoch (BlW

lwice a week) ub trzech (TlW Three
-irrles in a Week) treningów tygdnio-
,vo. W związku z mozliwym odciąze
liem w trakcie terapii na biezni AtTER-G

.ZęStotIiWoŚĆ rnoZna poCZątkowo zwięk

,zyc, qdyż kontro|a objawow i uzyska

, ,al tet l.]u.lU toloń ia laiwazriei.zy
.spekt usprawniania w początkowej fa-

_ : eczenia. łeningi są zaz\Nyczaj zapla-
-ov,/ane w okreś|onych odstępach cza

. z lac\ołro.liPT Wld5c \Ą eQo -lorL
. odpoczynek oraz regenerację między

.:sjami, Stosowanie AtTER G moźe być

: powiedn io dostosowane, z godnie z za

.- _:niami lekarza ]ub fizjoterapeuty,

FAZY TRENlNGU

_-renlng na biezni antygrawitacyjnej
, :zystkich pacjentów two rząIrzy etapy,.

-.q rzewka;

'- . aerobowa;

: '._. stopniowego zmn E'szania obcią

_-- a wysiłkowego.

Rozgrzewkę mozna czasem wykonać
na podłodze, przed założeniem spode-
nek do cwiczeń na biezni. D a pacjentow,

u ktorych nie występują zaburzenia chodu,

marszz wysoko podniesionymi ko anami

i wymachy ramion stanowią odpowiednią
,o,,q., ew lę, DodoIiow. ob. 'ążer 'e r.a ,Io

wach slolowvcl i rę| ach rloża ja\ | /e

ba rdziej zwiększyć wydajność rozgrzewk,l.

Niemniej jednak, jeś|i pacjent clerpi na za-

burzenia neuro 09iczne ub ma problemy

ortopedyCZne, niejednokrotnie koniecz-

1c Tlo./p bv, przpo.owad.or;. .o-n.ra*

ki na biezni po częściowym (w granicach

50 60%) odciązeniu, Uzytkownik powinien

razciąg|ąc ścięgna AchiI esa, jeźe|i to moz-

Iiwe podskoczyć kiIkanaście razy do qóry,

KoIelnym etapem jest uruchomienie bież

ni, początkowo na niewie|kiej prędkości do

stosowanej do moż iwości i stanu pacjenta

(od 1 km/h); należy stopniowo zwiększać

prędkośc, aby pacjent starał się przejść od

chodu do marszu i w efekcie do truchtu.

W trakcie rozgrzewki ważne jest, aby pra-

cowac razem z pacjentem w ce u maksy

malizacji centrum podparcia isposobu cho-

dzenia, NaJezy skoncentrowaĆ się na tym,

aby pacjent zachował prawidłowy i pełny

wzarzec chodu w fazie podparc]a, Począw-

szy od kontaktu pięty z podłozem (inltiol

cantact - C), przez fazę ekscentryczne9o

hamowania (loadtnq respanse - tR), peł-

nego obciązenia (mid stand MS), az po

obciązenie przodostopia (termi na l sta nd

-TS) i przygotowanie do oderwania stopy
(pre,swing - PS).
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Po rozgrzewce pacjent rozpoczyna fa

zę aerobową treningu poprzez stopniowe
-rł et szan'o o,ędlo., i por-,z"n o się pa

,a. 
"ż do Tone-l-U, uł 1,16;, ^1 oa jet l zo

czyna biec (najczęście; ok 5,ó km/h), Pa

clenci biegający regularnie lub regularnie

up,a łiaio. y,1ogoiro 7" |i^77', ro9q ro-

pacząc bieganie dopiero przy prędkości

7,) km/h. Pacjenci reguIarnie korzystający

z biezni AITER G poprawiają swoją kondy-

cję i zaczynają biegać dopiero przy pręd-

kości7,2 B km/h, Wzorcowo powyższafa

za powinna trwac 30 minut bez przerwy,

Konio. zl p ,Tożc oIo, oc , ię tozpo, zę. io

z 5-minutowymi przerwami i 5 minuto-

wym odpoczynkiem, W miarę zwiększa-

nia i ości 5-minutowych interwałów naIe

zy je zwiększyc do 7 ]O minut, a następnle

odpoczywać, Na ezy kontynuować zwięk

szanle odstępow czasowych co 2 4 sesji,

W trakcie trwania rcj f azy w za ezności od

-e|U arIoso^o, eao I en -9J To, l^o ń p,o-

wadzić terapię ukierunkowaną na poprawę

równowagi i propriocepcji (bieg z zamknię

tymi oczami, zastosowanie stymulacji wie

Iotorowej, jak np. bieg z jednoczesnym

łapaniem piłki, wymachami ramion), dodat-

kowo mozna stymuJowaĆ pac,jenta poprZeZ

stanie na jednej nodze czy chod w tył,

ostatnra faza treningU Z ZaStoSoWaniem

bleżni a ntyg rawitacyjnej ALTER-G powinna

r dqlępo\ĄaC .topr ońo. pl_y og,dni.,/o

nej prędkości. W ideaInych warunkach fa

za stopniowego zmnlejszania obciązenia

wysiłkowego powinna trwać przynajmniej

5 minut, bezwzg|ędnie na ezy ją wydłu
zyc w przypadku pacjentow zd iag nozo

wanych pod kątem kardiologicznym, in-

nych doIegIiwości ogo]noustrojowych lub

neu rodegeneracyj nych, P o zejściu z biez

l , odc tr,l. l]owinn, ndly, lmidsI ol,i- ,

do chodu po norma nym podłożu, sku-

piając się na skoordynowanych ruchach

akcentowanych podczas ćwiczeń na AL

TER G (długi krok, prawidłowe zakresy ru-

chów.v,l stawach biodrowych i ko anowych,

zaakcentowaną fazą LR oraz prawidłowy

mi kontrrotac,jami w obrębie kończyn gor-

nych i dolnych).

W trakcie trenin9u na bieżni antygra

witacyjnej moz iwe jest zastosowanie za

opatrzenla ortopedycznego stosowane-

go przez pacjentow w zyciu codziennym

(stabiIizatory, opaski stabiIizujące i odcią

za jące, łusk]).

ALTER-G KOMPLEKSOWYM

NARZĘDZl EM REHABI LlTACYJNYlVt

ALTER-G moze odegrać k uczową rolę

na kazdym etapie rehabilitacli pac'1entow

z róznorodnymi przyczynami n epełno

sprawnośc!, skracając czas rekonwa e-

scencji i optymalizując wynikl leczenia,

Poczynając od zmniejszania doleg iwo-

śc boIowych i wspomagania leczenia

stanu zapalnego we wczesnych stadiach,

az do wspomagania treningu wytrzyma

łościowego i treningu szybkości w póź-

niejszych etapach, ALTER-G jest kom

p eksowym narzędziem rehabiLitacyjnym

wspomagającym ekarzy, fi zjoterapeutow

oraz pacjentów podczas całego procesu

powrotu do zdrowia i może byc wykorzy
-"-y do le,ap' ooL eTloW:

r ortopedycznych,
r neurologicznych (w tym zapobieganie

upad kom),

jako wspomagający trening w sporc e,

jako narzędzie w walce z otyłością,

.",W,
;ii ?i:il ,:t|:
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W przypadku pacjentow ortopedycz-

nych celem treningów z zastosowaniem

biezni AlTER-G jest:

1)wspomaganie gojącej się tkanki;

2) przywrocenie prawidłowej mechaniki

chodzenia i biegania.

Utrzymujące się stan zapalny oraz bol mogą

doprowadzić do ograniczenia ruchomości

w stawie objętym procesem chorobowym,

co moze potencjaInie prowadzić do artro-

1rbrozy (tworzenie się tkanki bIiznowatej),

Ograniczenia zakresu ruchu oraz osłabie-

lie mięśni wynika_jące z powyższego stanu
,nogą spowodować zaburzenia chodu oraz

zaburzenia funkcjonaIne utrzymujące się

uzezdlugi czas po okresie rekonwa escen

:ji, Poprzez odciązenie pacjenta do odpo-
,,,iedniq wagi, mające na celu zmniejszenie

:c eg iwości bo owych przy jednoczesnej
l .orie lt anki poddawane_ J\prdW.l:dl-iU

,,,e wczesnym aktywnym zakresje ruchu,
--ozna uniknąć konsekwencji długotrwa
,-3o bezruchu i obrony mięśniowej,

Niejed nokrotnie otyłość taw arzyszy pa

: :ntom cierpiącym na ogoInie pojętą cho-
,:cę zwyrodnieniową stawów (np. stawu
. : anowego). Ograniczenie aktywności
, 

_. :iowej spowodowane dolegliwościami

' cwymi towarzyszącymi chorobie zwy

_ :lieniową' często prowadzl do otyłości,

. Jrugiej strony otyłość może wpływać
, , ,,, o,/el'e się i pogleb'arie z,nian zwv-

:.ieniowych, np. nadmiernie obciązo-

_- stawów koIanowych,

:,apia ruchowa jest jak najbardziej po-

- -.-a oSobom z nadwagą, pragnąCym

_,-: lkować swoją masę ciała, niemniej

. :-;< zdolnoŚĆ do skutecznego wykony-

. - . ćwlczeń fizycznyc\ jestzdecydowa

. ,:,aniczona przezbol wywołany przez

. ,] ]r.lienle stawów podczas aktywno-

. ':.:znej.
_-:r G to jedyne urządzenie do ćwi-

: , , .],. umozliwia dokładną iprecyzyy

, .: , ,, ,q n,odl ację,zasu W\pdlcia

. _ .,: credkości, a także kąta nachy enia,
, ::-- , r daje osobie otyłej moz iwość

, ., =: ż,,, ysokieqo poziomu ćwiczeń.
' --- :.]_']ie motywu;e o50by boryka-

: : _ :,,]3 e mem otyłości, umozliwia-

jąc im stopniowe zwiększanie intensywno-

ści treningow, rozpaczynając je od poziomu

znacz|ego odciązenia cięzaru ciała.

W przypad ku pacjentow neuroIogicz-

nych dzięki zastosowaniu treningu na bieź-
,l' oTly9ldWiLd.vjne' lzioletapę9li platu-
ją przede wszystkim nad poprawą wzorca

ciodu'bi.gJ low.lowagd i olop,io, enc,ą,

Bie'r'a dnty9raw;tdcy jra r:oie zna

leźć zastosowanie równiez w przypadku

trenin9ow osob zdrowych - sportowców
(np. przygotowanie do sezonu narciarskie

go), ReguIaqa siły gralvitacji umoż|iwia bo-

wiem dłuzsze i bardziej intensywne treningi

z przekroczeniem bar ery szybkości, Dzięki

pokonanemu przycią9aniu ziemskiemu

skutecznoŚĆ treningu wzrasta o b isko 3O%o.

Zastosowanie urządzenia ALTER G

w sporcie:
r trening interwałowy,
r trening w zakresie ruchów bocznych,
r bieg pod gorę do 157o nachy|enia,

r poo,dWa w;oolro!.i I Frowe,,

r rozwinięcie i utrzymanie idea nej kon

dycji,

r poprawa procesów metabolicznych

i przyspieszenie spa|ania tkanki tłusz

czowej,
r wydłuzenie kroku biegowego.

Fiz_joterapia skupia się na odzyskaniu

funkcji, wzmocnieniu ruchu, a takze na oce-

nie, ]eczeniu i zapobieganiu róznego ro

dzaju dysfunkcjom, Wydale się, że bieźnia

a ntyg rawitacyj na ALTER-G może znaleźc

szerokie zastosowanie na wszystkich po

wyższycń poziornach usprawniania cho

rego i stać się efektywnym narzędziem

w pracy z pacjentem,

mqr MAREK WlECHEC

mgr rehabilitacji, l ł. 5pecjalizacji , fizjoterapeuta

Kadry Narodowej PZP, wspołautor trzech wydań

, P rzewod ni ka m etodycznego po wyb ra nych

zabiegach fizykalnych"

mgr rehabilitacji ruchowej RENATA SZCZEPAN lAK

Pabi a n ickie Cent ru m AĄedyczne, centru m

rehabilitacji

mgr AGNlESZKA KSlĄZEK-CZEKAJ

F i Zj ate ra p euta, p racaw n i k g a b i n et U I\ĄARK^,4 ED

terapeuta PNF

=

POKONAJ GRAWlTACJĘ
. Jedyne na śyr'iecie Urządzenie

Z reg!Iacją siły grawitaCji

. MoZiiwośC odciążenia
rlawet o 80%

. Popralva kcordynscji
mięśnioVr'o, ruCllaW§i

. Bezbclesnv i]Owrói do Zdr0vvis

WSKAZANlA:
. Reh3bilitacja pocpera.yjna
. Tranin9 chodu pacjentóW

i]eU rolog i.żnych
. RehaŁriłitocj.1 pculaZoWa

. \Ą/a]kć Z otyłościa

ZASTOSOWANlA:
. Rehabiiitac];
. Fitness
. Sport WyćZ\inOWy

. Spa & WeilnsSS

. i.,1cdelowanie SylWetki
i reclukcja tkanki tłU§ZcZoWej


