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OSodek rehabilitacyjny Reh4u od miesiqca lipca 2017 roku ma przyjemnoSd

wykorzystywania urzqdzenia Power Board w codziennej pracy fizjoterapeutycznej.

Sprzqt wspomaga terapiq manualnq indywidualnq pacjent6w.

Grupy schorzen pacjent6w najczqSciej korzystajqcych z urzqdzenia z dobrym skutkiem

terapeutycznym:

1. Pacjenci z niedowladem miqSni

2. Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym

3. Pacjenci po urazach koficzyn dolnych (np: zlamaniach, urazach)

4. Pacjenci po wypadkach komunkacyjnych- wielourazowi

5. Pacjenci, u kt6rych wystgpuje spastyka miqSni

6. Pacjenci po zabiegach medycyny estetycznej (po liposukcji, zabiegach

laserowych)

7. Sportowcy - przygotowujqcy siq do trening6w, ktorzy chcq wzmocni6 wydolno66

8. Sportowcy- po wazach, duzych przeciqZeniach, urzqdzenie wspomaga

likwidowac zakwasy.

9. Dziec ze skoliozami.

l0.OSrodek Rehabilitacyjny Reh4u rozpoczql testowanie iwprowadzil jako element

statych uslug zabieg medycyny estetycznej. Celem nadrzqdnym jest walka i

likwidacja cellulit-u, likwidacja zmian tluszczowych skory, zmniejszenie objqtoSci

tkanki tluszczowej w okolicach brzucha, ud, orazutratatzw r62owej skorki.

Ustugi cieszq siq rosnqcym powodzeniem, poniewaZ efekt widoczny jest juz po

pieruirszym zabiegu.
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W okresie uzytkowania urzqdzenia pracowali6my i nadal pracujemy ze statymi naszymi

pacjentami, ktlrzy borykajq siq z chorobami przewleklymi i przych odzq na zabiegi do

oSrodka cddziennie , bqd2 rzadziq, ale regularnie.

llo56 Pacjent6w na ktorych prowadzono doSwiadczenia, to okolo 400 osob.

Byli to Pacjenci w r6znym przedziale wiekowym.(od 5 do 70 roku zycia)

N ajwiqksze za i n reresowan ie urzqdzenie wzbudza wS rod dzeci, wzmaga ich

koncentracje w prowadzeniu podstawowych czasem mozolnych i rutynowych dwiczefi,

urzqdzeniezmusza do opanowania, koncentracji uwagi, wyciszenia, koordynacji,

skupieniu siq na jak najbardziej dokNadnym wykonywaniu 6wiczeri i poleceri

fzjoterapeuty.

To tez doskonala nagroda po zakohczonej terapii i prawidtowo wykonanych

cwiczeniach.

Ponizej przykladowe opisy pacjent6w, u ktorych przy kaldej terapii wykorzystywane jest

urzqdzenie Power Board :

1. Kaja Bajewska

Pacjentka z ciqZkq chorobq o6rodkowego ukladu nerwowego (Holoproscencefalia).

Pacjence towarzyszy matogtowie, czterokonczynowe pora2enie m6zgowe, epilepsja,

wada nerek i wzroku. Jedynq metodq walki z chorobq jest codzienna intensywna

terapia. Dziecko prowadzone jest w naszym o6rodku przez wykwalifikowanych

fizjoterapeutow od poniedzialku do piqtku.

Urzqdzenie Power Board jest stosowane przy kaZdej terapii. W polqczeniu z terapiq

manualnq indywidualnq zaobserwowano,2e przedjej rozpoczqciem zastosowanie

urzqdzenia zmniejsza spastykq, pacjentka czuje siq rozlu2niona, co powoduje lepsze

nastawienie do planowanych zalee.

Urzqdzenie zastosowane po wykonaniu terapii manualnej sprawia, ze poprawia siq

kondycja ruchowa pacjentki, urzqdzenie mobilizuje do prawidlowego napiqcia

miqSniowego.

2. Alicja Stanek

Pacjentka trafita do Osrodka Rehabilitacyjnego Reh4u z zespolem b6lowym odcinka

CC, oraz wypuklinami odcinka CC.

U pacjentki zdiagnozowano r6wnie2 zespot SM (Stwardnienie Rozsiane). Obserwuje sig

problem z ulrzymaniem r6wnowagi. Pacjentka skarzy siq na bole glowy, pojawia siq

oslabiona sila mig6niowa.
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Pacjentka prowadzona jestwoSrodku co najmniej razw tygodnu.

Do statej terapii: cwiczefi zwiqzanych z pracq nad r6wnowagq, cwiczeri

wzmacniajqcych miqSnie nog, obrqcze barkowe, dodano 6wiczenia na urzqdzeniu

Power Board. Zaobsenruowano w szybkim czasie znacznE poprawQ chodu, oraz

znacznE poprawe koordynacji. Dzqki stosowaniu urzqdzenia w kaZdej terapii u

Pacjentki pojawil siq komfortZycia poprzez mozliwoSc utrzymania rownowagi, pacjentka

tym samym zaczyna pokonywa6 bariery architektoniczne.

3. Marcin Jankowski

Pacjent zakonczyl I program terapii w o6rodku Rehablitacyjnym RehaSport, program

rehablitacji w oSrodku Reh4u realzowany jest od 3 miesiqcy.

Poszkodowany byl uczestnikiem wypadku, jako potrqcony przez samochod

osobowy. W wyniku wypadku doznat utazu czaszkowo - mozgowego i

wielonarzqdowego ze zlamaniami prawej koSci piszczelowej i piqtowej. Miat liczne

zwichniqcia i zmiaZd2enia. Posiada niedowlad polowiczny prawostronny, towarzyszy

temu afala ruchowa.

Pacjent jest rehabiltowany w cyklu trzech terapii indywidualnych w tygodniu.

Fizjoterapeuci pracu jqz nim stosujqc roZne metody terapeutyczne. Ka2da terapia

obejmuje stymulacjq urzqdzeniem Power Board. Lqczqc te 2 metody udalo siq

znacznie zmniejszyc spastykq oraz poprawic kondycjq ruchowq pajenta. Urzqdzenie

w spos6b bardzo dobry mobilizuje do prawidlowego napiqcia miqSniowego.
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Regulacja Nie budzi zastrzeheri, regulacja jest czytelna, latwa w
obsludze.

PrzenoSno56 Aparat ergonom iczny, latwy w przenoszen iu,
doskonale sprawdza siq w terenie.

Ciq2ar Ciqlar optymalny

lnterfejs uzytkownika t-atwy w obsludze, intuicyjny



Podsumowanie:

Urzqdzenie w sposob znakomity spelnia oczekiwania. Jest bardzo estetyczne, jego

prostota sprawia, ze jest optymalny w uzyciu.

Cieszy siq duzym zainteresowaniem i powodzeniem w6r6d pacjentow, przez co terapia

przebiega jako zabieg ciekawy i inny. Bardzo duzy efekt terapeutyczny zauwaza siq

podczas pracy z dzieemi. Doceni6 teZ nale?y fakt, ze urzqdenie stalo siq naturalnym

narzqdziem pracy z pacjentami z roZnymi grupami chorobowymi, ale tez dobrze

sprawdza siq podczas pracy ze sportowcami, oraz pacjentami w ramach r6znych

zabieg6w medycyny estetycznej.

Fizjoterapeuci Reh4u wykorzystujqcy urzqdzenie Power Board do codziennej pracy

terapeutycznej:

- Kacper Kowalski 6nU* U+r.Ir.pu

- Matgorzata Bartela Sq+te*
- Katarzyna Masluk \N,TN\

OSrodek Rehabilitacyjny Reh4u sp. z o.o.
ul. Wroclawska 8d13, 55-100 Tzebnica

tel.: 71 -308{646, 570-909-292
rejestracja@reh4u.com, www.reh4u.com
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- Urszula Marcjoniak

- Piotr Lewicki ?., L..f-J-.,
dDiT)P- Paulna Zawadzka
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