
ŘEŠENÍ PRO MAXIMÁLNÍ 
OBNOVU FUNKCE HORNÍ 
KONČETINY

Armeo®Senso

WE MOVE YOU
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Aktivní, intenzivní, vysoce motivující, repetitivní 
trénink horní končetiny ve 3D prostoru u 
pacientů se středním a mírným deficitem v 
oblasti horní končetiny.

ArmeoSenso je založen na 10 letech 
klinických zkušeností s přístroji Armeo 
společnosti Hocoma. 

Snadno nastavitelný dle individuálních 
parametrů a potřeb pacienta.

VYSOCE INTENZIVNÍ 
TERAPIE HORNÍ 
KONČETINY

UNIVERZÁLNÍ A 
JEDNODUCHÝ 
K POUŽITÍ

HOCOMA | ARMEOSENSO



VOLITELNÁ PODPORA 
PŘEDLOKTÍ – SAEBOMAS MINI 

K zařízení je možno použít podporu předloktí 
SaeboMas Mini, která se jednoduše upevní na stůl a 
poskytne tak funkční asistenci při provádění terapie 
prostřednictvím odlehčení předloktí. Přístroj je tak 
možný využít u širšího spektra pacientů.

SOUČÁST ARMEO  
THERAPY KONCEPTU

ArmeoSenso je část unikátního Armeo Therapy 
konceptu, což je komplex přístrojů pokrývající celé 
spektrum kontinuální rehabilitace horní končetiny, 
od akutní, přes subakutní až chronickou fázi 
onemocnění. Je tak zajištěna kontinuita rehabilitace 
a podporováno maximální obnovení funkce horní 
končetiny.

KOMPAKTNÍ A  
JEDNODUCHÝ DESIGN

Přístroj je jednoduchý na samotnou instalaci, 
přenosný s intuitivním uživatelským rozhraním.

VYUŽÍVAJÍCÍ MAXIMÁLNÍ 
EFEKTIVNOST TERAPIÍ

Umožňuje terapeutům provádět skupinové terapie, 
a tím efektivně využívá čas strávený s pacientem. 
Zároveň je možné nastavit profil „Extra Time“, který 
pacientům umožňuje trénink i mimo terapeutické 
jednotky bez nutnosti dohledu terapeuta, například 
odpoledne, přes víkend apod.

MODUL SE SENZOREM  
PRO RUKU 

Senzor pro ruku umožňuje trénovat úchopovou 
funkci ruky, zejména válcový úchop a zároveň 
poskytuje zpětnou vazbu ohledně síly stisku a 
pomáhá zlepšovat svalovou sílu ruky.



POHLED ODBORNÍKŮ

Stefan Ortmann 
Ergoterapeut, Kliniken Valens, Švýcarsko

   ArmeoSenso je přístroj velmi jednoduchý a 
rychlý při nastavování parametrů dle individuálních 
potřeb pacienta. To pak umožňuje terapeutům 
být více efektivní a poskytnout pacientovi trénink 
po delší dobu. Očekáváme, že pacienti budou 
schopni pracovat na tréninku horní končetiny také 
samostatně s minimálním nebo žádným dohledem 
terapeuta.  

Prof. Alberto Esquenazi 
Hlavní lékař, MossRehab, USA 

   Jsem rád, že máme ArmeoSenso na 
klinice MossRehab a hodnotím jej jako výborné 
doplnění produktů konceptu Armeo Therapy. 
Aplikace technologie senzorů, které snímají 
pohyb rehabilitované horní končetiny, které 
nabízí Hocoma, je v souladu se zdravotní péčí a 
umožňuje velké rozšíření terapeutických  
možností.  



TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
• Zaměřeno na funkční pohyby: (rameno: 

flexe/extenze, horizontální abdukce/
addukce, vnitřní/vnější rotace; loket: 
flexe/extenze, pronace/supinace; zápěstí 
flexe/extenze)

• Detekce kompenzačních strategií trupu

• Rozsáhlá nabídka funkčních cvičení v 
1D, 2D a 3D prostoru

• Podrobné hodnocení pro analýzu a 
dokumentaci pacientova zlepšení

PRODUCT DISCLAIMER
Všechny produkty společnosti Hocoma jsou zdravotnickými prostředky a musí být používány přesně podle uživatelského manuálu, aby nedošlo k poranění 
pacienta. Doporučujeme sledovat webové stránky Hocoma (www.hocoma.com/leganotes) pro nejnovější informace. Prosím kontaktujte společnost Hocoma, 
pokud máte jakékoliv otázky. Přístroj používejte pouze pod dohledem odborně zaškoleného pracovníka. Ačkoliv některé produkty jsou určeny pro domácí použití, 
musí být používány přesně podle instrukcí odborného personálu, který zná specifické požadavky pacienta. Sledujte webové stránky Hocoma (www.hocoma.
com/legalnotes) a návod popisující přesné parametry přístroje. Nedodržování pokynů odborného personálu může způsobit zranění. Tyto informace poskytují 
detaily o produktu, který nemusí být k dispozici ve všech zemích a nemusí být schválen k používání příslušnými státními orgány ve všech zemích světa. Nic zde 
napsáno by nemělo být chápáno jako propagace nebo návod k používání jakéhokoliv produktu, který není v dané zemi schválen zákony.

4 senzory pohybu
(2 na horní končetině +1 pro akrum+ 1 na hrudníku)

Modul pro ruku  
(se senzorem pohybu)

 
Aktivní repetitivní trénink

 
Audio-vizualní zpětná vazba 

HOCOMA | ARMEOSENSO

VOLITELNÁ  
PODPORA PŘEDLOKTÍ
SaeboMAS mini



KOMPLEXNÍ TERAPIE HORNÍ KONČETINY A RUKY
Objevte naše široké portfolio produktů pro terapii horní končetiny a ruky.

Nabízíme efektivní řešení prostřednictvím pokročilých technologií v 
kontinuální rehabilitaci: od těžkých po mírné deficity a od akutní fáze 
rehabilitace po následný domácí trénink. Všechny naše technologie 
jsou vyvinuty, vyrobeny a kontinuálně zlepšovány v blízké spolupráci s 
výzkumníky, klinickými specialisty a samotnými uživateli.

POSKYTUJEME KOMPLETNÍ 
ŘEŠENÍ PRO REHABILITACI
HORNÍ KONČETINY

ARMEOSENSO

Přístroj založený na snímání 
pohybu pomocí senzorů pro 
maximální funkční obnovu 
horní končetiny.

ARMEOPOWER

Světově první robotický 
exoskelet pro rehabilitaci 
horní končetiny a ruky u 
pacientů s těžkým poraněním 
horní končetiny.

ARMEOSPRING 
PEDIATRIC
Pediatrické řešení pro 
repetitivní intenzivní trénink 
horní končetiny a ruky ve 3D 
prostoru.

ARMEOSPRING

Řešení pro repetitivní trénink 
horní končetiny a ruky ve 3D 
prostoru.

KONTAKT
Stargen EU s.r.o.
Malešická 2251/51
13000 Praha
Česká Republika

Mobil: +420 722 487 261
E-mail: petra.horsakova@stargen-eu.cz
www.stargen-eu.cz
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