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TERAPIAJIJTRA
WYGLĄDAJĄJAK WYPOSAZENIE STACJ| KOSM|CZNEJ ALBO EKSPONATY Z F|LMU SĘ A JEST T0

NOWOCZESNYSPRZĘT DO F|ZJOTERAP|l, KTÓRY PRZYWRACA SPRAWNOŚĆ NlETYLKO CHORYM, LECZ

TAKZE SPORTOWCOM. TE PRZYRZĄDY NAJNOWSZEJ GENERACJ| DOSTĘPNE SĄJUZ W POLSCE.

ostatnich latach w dziedzinie rehabilitacji medycz-

nej i sportowej dokonała się w naszym kraju praw-

dziwa rewolucja.W gabinetach i klinikach rehabi-

litacyjnych mamy już sprzęt,o którym do niedaw-

na mogIiśmy tylko pomarzyć. - To urządzenia z nalwyższejświatowej

półki, dzięki którym pacjenci mogą szybciej i skuteczniej powrócić

do sprawności izdrowia - mówi dr Piotr Budzyński,chirur9 ispecja-

lista rehabilitacji medycznej. Zdaniem lekarza to właśnie wykorzy-

stanie tych najnowocześnie)szych urządzeń i terapii może nawet

uchronić pacjentów po różnych urazach czy chorobach przed skom-

pli kowaną operacją, a po zabiegu operacyjnym - wspomóc potencjał

regeneracyjny organizmu.

Nic więc dziwnego, że na przykład warszawska klinika rehabilitacji

RehaSport z dumą ogłasza: ,,Bieżnia Alter-G jest już do dyspozycji

naszych Pacjentów!" To innowacyjne urządzenie przyciąga pacjentów

jak magnes - wystarczy tylko powiedzieć, że technol09ia w nim wy-

korzystana została opracowana przez NASA. Nie, nikt w klinice nie

zamierza zamieniać pacjentów ortopedycznych w astronautów.Okazuje

się jednak, że metoda opracowana przez NASA dla ochrony mięśni



a5tronautów przed zanikiem w warunkach braku grawitacji doskona-
le sprawdza się na Ziemi w sytuacjach odwrotnych - kiedy
mięśnie i stawy odciążyć w procesie rehabilitacji.

MlCHAŁ żYRo l ANTYGRAW|TACJA

Nie tylko kliniki rehabilitacyjne coraz częściej inwestują w takie za-
awansowane technologie, lecz także trenerzy sportowi, którzy nie
wyobrażają sobie treningów swoich podopiecznych - lekkoatletów,
piłkarzy, biegaczy - bez asysty profesjonalnego sprzętu fizjoterapeu-
tycznego. Sami sportowcy również czują na własnej skórze,że bez
takiego wspomagania, jakie daje choćby kosmiczna bieżnia Alter-G,
dzisiaj ani rusz, dlatego często nawet decydują się na zakup urządze-
nia itreningi na nim w domowym zaciszu albo w swoim klubie spor-
towym.Zalety bieżniAlter-G poczuł na własnej skórze piłkarz Michał
Żyro,który w czasie jedneg o z meczów w wyniku faulu przeciwnika

doznał paskudne9o urazu kolana. Po skomplikowanej operacji przeszedł
serię trenin9ów w tym właśnie urządzeniu. - Rewolucyjność i skutecz-
ność bieżni polega na tym,że może ona odciążyć nawet o 80 proc.
masy ciała.ldąc lub biegnąc w tym urządzeniu,obciążamy więc stawy
zaledwie jedną piątą normalnego ciężaru, jaki muszą dźwigać na co
dzień - tłumaczy Magdalena Hertel z firmy BTL, lidera fizjoterapii na
świecie i dystrybutora bieżni Alter-G,

Jak to możliwe, że bieżnia może nas,,odch udzić" aż o 80 proc.? Otóż
dosłownie unosi ona ćwiczącą osobę w powietrzu. Użytkownik wcho-
dzi w specjalne spodenki,ajego nogi znajdują się w swoistym balonie
z elastycznego tworzywa, do którego pompowane jest nieustannie
powietrze.Jego nacisk podnosi ciało na tyle, na ile zostanie to zapro-
gramowane. Dodatkowo rehabilitant może kontrolować chód pacjen-
ta za pomocą specjalnego urządzenia do analizy chodu.

l wtedy, kiedy stopy zaczynają stawać tak, jak powinny, a stawy i mię-
śnie dźwigają zamiast 100 tylko 20 kg, można poczuć, co to jest szyb-
kość biegu i lekkość chodu. Ponoć na bieżni da się rozwinąć prędkości
Usaina Boltal A Michał Żyro nie tylko dzięki niej szybciej stanął na

nogi i zaczął biegać, ale mó9ł wrócić do grania i sportowej kariery.
- Warto jednak pamiętać,że sprzęt nie jest tylko dla chorych czy spor
towców po urazach - mówi dr Budzyński, - Sprawdza się takźe
w profi la ktyce i tren i n gu d la pasjonatów sportu, na przykład przy go-
towujących się do maratonu czy innego dużego wysiłku. Bardzo sku-
tecznie pomaga zwiększyć wydolność organizmu nawet o 20-30o/o

bez nadmiernego obciążania stawów - mówi lekarz.

ROBOT POMAGA (HODzl(

Niesprawne wskutek choroby lub uszkodzone w wyniku wypadków
i urazów nogi można dzisiaj wspomóc także innymi technologiami
rodem z filmów science fiction.To na przykład specjalne roboty, które
pomagają w chodzeniu w szczególnych przypadkach, kiedy chory
utracił możliwość samodzielnego poruszania się,W rehabilitacji po
udarach, urazach krę9osłupa, porażeniach mózgowych przydaje się
zwłaszcza superzaawansowany robot ReoAmbulator. Pacjent w trakcie
zabiegu chodzi na bieżni w podtrzymującego go, specjalnej uprzęży.
Do nÓg ma podłączone,,mechaniczne" kończyny, które wytwarzają
sterowaną komputerowo energię do chodzenia. Moduł wirtualnej rze-
czywistości pomoze odpędzić nudę w trakcie ćwiczeń oraz zaoferuje
dodatkowe zadania angażujące kończyny górne podczas terapii.

Niezwykłe wrażenie za pierwszym razem robi też urządzenie do re-
habilitacji trójwymiarowej Spacecurl 3D,wyglądające niczym kosmicz-
na kapsuła złożona z połączonych ze sobą pierścieni.W ich centralnym
punkcie jest miejsce dla pacjenta, który jest silnikiem poruszającym
urządzenie, a wychylenia na wszystkie strony sprawiają, że organizm
automatycznie na nie reaguje.To tak zwany trening w warunkach
dysbalansu, pozwalający na wyćwiczenie stabilności centralnej, rów-
nowagi i koordynacji. Urządzenie jest w stanie przywrócić równowa-
gę i poczucie władzy nad ciałem osobom, które zaliczyły podczas prób
chodzenia dziesiątki upadków, Bo przecież o to w tym wszystkim
chodzi - żeby pozwolić chorym znów pewnie stanąć na nogach i by
mogli oni cieszyć się pełnią ruchów.
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