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01. Our experienced team tries to 
provide a better life for patients by 
improving their mobility. 
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Our experienced team tries to 
provide a better life for patients by 
improving their mobility.

ABOUT 
MATBIONCS 
TEAM

شـــرکت طراحـــان طبـــی متیـــن (Matbionics) بـــا ارائـــه 
محصـــوالت نوآورانـــه و خدمـــات برتر در حوزه توانبخشـــی، 
تمامـــی عملکـــرد خـــود را در جهت رضایتمندی مشـــتری و 
کاهش اثرات مخرب جســـمی و روحی ناشـــی از اختالالت 

حرکتـــی افراد، متمرکز ســـاخته اســـت.

ایـــن شـــرکت بـــا هـــدف کمـــک بـــه بهبـــودی و بازیابـــی 
توانمنـــدی حرکتـــی در افـــراد بیمـــار و با بهره گیری از تیم 
متخصـــص و مجـــرب خـــود، برای داشـــتن زندگی بهتر برای 

همـــگان تـــالش می نماید.

MATBIONICS 
TEAM

MATBIONICS
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PRODUCTS

02.
Dynamic body weight support 
system developed by MATBIONICS in   
two models the Easy Gait and the 
Light Gait.

Neuro 
Rehabilitation 
Equipment

MATBIONICS |   Neuro Rehabilitation Equipment
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Neuro 
Rehabilitation 
Equipment

 Easy Gait سیســـتم تعلیق وزنی دینامیکی در دو مدل 
 Easy Gait ارائـــه میگـــردد کـــه در دســـتگاه Light Gait و
،سیســـتم تعلیـــق وزنـــی دینامیکـــی، سیســـتم واقعیت 
مجـــازی و تردمیـــل بـــه صـــورت یک مجوعـــه ی کامل در یک 
دســـتگاه واحـــد بـــوده کـــه بـــه صـــورت مســـتقل در محـــل 

کلینیـــک نصـــب میگردد.

در دســـتگاه Light Gait سیســـتم تعلیق وزنی دینامیکی، 
شاســـی و ریـــل دســـتگاه روی ســـقف کلینیـــک نصـــب 
میگـــردد و تردمیـــل توانبخشـــی و مـــاژول واقعیت مجازی 
بـــه صـــورت جداگانـــه در این سیســـتم مورد اســـتفاده قرار 
 Light میگیرنـــد. ریـــل نصب شـــده در ســـقف در سیســـتم
Gait ، باالرفتـــن، پاییـــن آمـــدن و حرکـــت بیمـــار را در امتداد 

مســـیر تمریـــن، امـــکان پذیـــر نموده و امـــکان چرخش ۳۶۰ 
را در  هـــر دو جهـــت فراهـــم میکنـــد و بیمـــار مـــی تواند در 
حیـــن تمریـــن بـــه ســـمت جلو یـــا عقب حرکـــت نماید. بدین 
ترتیـــب تراپیســـت میتوانـــد تمریـــن حفظ تعـــادل، باالرفتن 
از پلـــه، عبـــور از موانـــع و تغییـــرات ســـطح را نیـــز بـــر روی 

بیمار انجـــام دهد.

سیســـتم تعلیـــق وزنـــی دینامیکـــی برای توانبخشـــی راه 
رفتـــن و بهبـــود عملکرد سیســـتم عصبی-عضالنی به کار 
می رود. در موارد زیر اســـتفاده از این سیســـتم میتواند 

در پروســـه توانبخشـــی موثر باشد:

 اختالالت نورولوژیک مانند سکته مغزی• 

 صدمات ورزشی و ارتوپدیک• 

 مالتیپل اسکلروزیس ( ام اس)• 

 موارد تعویض مفصل زانو و ران• 

 ضایعات نخاعی • 

 سالمندان• 

 پارکینسون• 

چاقی مفرط• 

Easy Gait & Light Gait

Easy Gait

Application

Advantages

آغـــاز زودهنـــگام تمرین های توانبخشـــی بعـــد از ایجاد • 
عارضـــه و افزایش ســـرعت بهبـــودی بیماران

افزایش ایمنی و ممانعت از افتادن بیمار در حین تمرین • 

 کاهش وابستگی فرد به درمانگر و افزایش استقالل • 
بیمار جهت انجام تمرین های توانبخشی

 عدم آســـیب فیزیکی، افزایش تحرک و احســـاس امنیت • 
در حیـــن تمریـــن بـــه عنـــوان فاکتورهـــای انگیزشـــی در 
بیمـــار جهـــت کارآمـــد تر شـــدن تمرین های توانبخشـــی

 افزایش ســـالمت شـــغلی تراپیســـت و کاهش هزینه • 
هـــای درمان

Easy Gait مشخصات دستگاه

Easy Gait طول دستگاه
350 cm (With VR System)

250 cm (Without VR System)

km/h 10 - 0.15سرعت تردمیل

kg 120حداکثر وزن بیمار

kg 85تعلیق وزنی دینامیک

V  -  50/60 Hz 220برق دستگاه

هارنس بیمار
Adults: 4 Sizes

Kids:Optional

cm 270ارتفاع

MATBIONICS |   Neuro Rehabilitation Equipment
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Neuro 
Rehabilitation 
Equipment

سیســـتم تعلیق وزنی دینامیکی یک محیط امن و کنترل 
شـــده بـــرای راه رفتـــن بیمـــار، جهـــت انجـــام تمریـــن های 
توانبخشـــی و بهبـــود از وضع موجـــود، فراهم می نماید.

 با اســـتفاده از این سیســـتم ، بســـته به توانمندی بیمار و 
نوع عارضه، مقدار مشخصی از وزن بیمار به حالت تعلیق 
درآمـــده و از طـــرف دســـتگاه حمایـــت میگـــردد. در نتیجه 
میزان وزن تحمل شـــده توســـط بیمار کاهش یافته و او 
را قادر می ســـازد تا پروســـه توانبخشـــی را ســـریعتر و در 

مراحـــل ابتدایـــی بیمـــاری و عارضه آغاز نماید.

بـــه تدریـــج و بـــا پیشـــرفت روند بهبودی بیمـــار، میزان وزن 
تعلیقـــی از طـــرف دســـتگاه بـــا نظـــر تراپیســـت کاهـــش 
می یابـــد تـــا بیمـــار بتوانـــد بـــرای راه رفتـــن مســـتقل در 
شـــرایط عـــادی، تـــالش نمـــوده و رونـــد بهبـــودی را بطور 

کامـــل طـــی نماید.

Excersise

Light Gait

Features

 سیســـتم تعلیـــق وزنـــی دینامیکـــی، تعلیـــق وزن بدن • 
بیمار را در طول برنامه توانبخشـــی تضمین می نماید. 
ایـــن سیســـتم قـــادر اســـت تـــا ۸۵ کیلوگـــرم از وزن بدن 
بیمـــار را کاهـــش داده و در طـــول دوره تمریـــن تعلیـــق 

نماید.

 وزن تعیین شـــده برای تعلیق بیمار و حد پایین طناب • 
در زمان تمرین، توســـط هندســـت دستگاه قبل از شروع 
برنامه توانبخشـــی تنظیم گردیده و در هنگام افتادن 
و عـــدم تعـــادل بیمـــار در حیـــن تمریـــن، مانـــع از افتادن 
بیمـــار میگـــردد و بیمـــار را قادر می ســـازد تا بدون خطر 
و ریســـک افتـــادن، حـــرکات ســـینماتیک را بطور طبیعی 

در تمـــام جهـــات انجام دهد. 

 اســـتفاده از سیســـتم تعلیـــق وزنـــی دینامیکـــی بـــه • 
همـــراه تردمیـــل، نحـــوه صحیـــح راه رفتـــن فیزیولوژیک 
را بـــرای بیمـــاران آمـــوزش میدهـــد. ویژگیهایی از این 
تردمیـــل کـــه باعث بهبود برنامه توانبخشـــی متناســـب 
 بـــا وضعیـــت بیمـــار میگـــردد بـــه شـــرح زیر می باشـــد:

کنتـــرل دقیـــق ســـرعت تردمیـــل با اســـتپ های بســـیار 
کوچـــک، حرکـــت تردمیـــل در هر دو جهـــت، وجود ضربان 
ســـنج وایرلـــس و امـــکان تنظیـــم برنامـــه توانبخشـــی 
متناســـب بـــا ضربـــان قلـــب بیمـــار، امکان اضافـــه کردن 

پروتـــکل هـــای درمانـــی مختلف.

 اســـتفاده از سیســـتم واقعیـــت مجـــازی در کنـــار ایـــن • 
دستگاه، محیطی مجازی با فیدبکی از فاصله و سرعت 
راه رفتـــن بـــرای بیمـــار ایجـــاد میکنـــد و باعـــث افزایش 
انگیـــزه بیمـــار بـــرای تـــالش جهـــت راه رفتـــن میگردد. 
عـــالوه بـــر ایـــن، امکان انجـــام تمرینات مختلـــف باالتنه 
و یـــا حفـــظ تعادل توســـط این سیســـتم بـــرای بیمار به 
وجـــود آمده اســـت. این در حالیســـت کـــه عملکردهای 
متفـــاوت بیمـــار در موقعیـــت هـــای متفاوتـــی کـــه به 
تعـــادل و ثبـــات در راه رفتـــن نیـــاز دارد، ثبـــت گردیـــده و 
چگونگـــی کنتـــرل و هماهنگ بـــودن مهارت های بیمار 

بررســـی و نتایـــج بـــرای آموزش ارائـــه میگردد.

Light Gait مشخصات دستگاه

طول تردمیل دستگاه
290 cm (With VR System)

190 cm (Without VR System)

cm 110عرض تردمیل

km/h 10 - 0.15سرعت تردمیل

kg 120حداکثر وزن بیمار

kg 85تعلیق وزنی دینامیک

V  -  50/60 Hz 220برق دستگاه

هارنس بیمار
Adults: 4 Sizes

Kids:Optional

cm 270حداقل ارتفاع سقف

MATBIONICS |   Neuro Rehabilitation Equipment
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PRODUCTS

03.
PowerRehab-knee is a 
neuromuscular rehabilitation 
machine that can perform various 
types of tests and exercises in 
various motor states such as passive, 
isometric, isokinetic and isotonic in 
concentric and eccentric modes for 
the knee joint.

Sport 
Medicine 
Equipment

MATBIONICS
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Sport 
Medicine 
Equipment

PowerRehab-knee یـــک دســـتگاه رباتیکی توانبخشـــی 

میباشـــد کـــه قـــادر بـــه انجـــام انـــواع تســـتها و تمرینـــات 
در حـــاالت مختلـــف حرکتـــی از جملـــه پســـیو، ایزومتریـــک، 
و  کانســـنتریک  صـــورت  بـــه  ایزوتونیـــک  و  ایزوکینتیـــک 
اکســـنتریک بـــرای مفصـــل زانـــو میباشـــد. ایـــن سیســـتم 
و  فیزیوتراپـــی  کلینیکهـــای  در  مختلفـــی  کاربردهـــای 
توانبخشـــی، کلینیکهـــای طب ورزشـــی، مراکـــز تحقیقات 
 بیومکانیـــک، توانبخشـــی، علـــوم اعصـــاب، رفتـــار حرکتـــی

و ... دارد.

PowerRehab-knee

Isokinetics 
Knee

Application  

تشخیص و توانبخشی اختالالت اسکلتی - عضالنی
عـــدم تعـــادل در عملکـــرد عضالت آگونیست/آنتاگونیســـت 
توالـــی ایـــده آل حرکـــت را مختـــل کـــرده و احتمال آســـیب 
PowerRehab بـــه مفاصـــل را افزایـــش میدهد. دســـتگاه

امـــکان تشـــخیص، انـــدازه گیـــری، آنالیز و درمـــان این عدم 
تعادلهـــا را دارد. یکـــی از ویژگیهـــای قابـــل توجـــه ایـــن 
دســـتگاه قابلیت انجام تســـت و آنالیز نتایج در خالل انجام 

تمرینات حرکتی میباشـــد.

توانبخشی ارتوپدی و تروماتولوژی
بعـــد از اعمـــال جراحی ارتوپدی مانند تعویض مفاصل، این 
دســـتگاه میتواند برای توانبخشـــی بیمار بســـیار سودمند 
باشـــد. این دســـتگاه قادر اســـت با کمترین قدرت عضالنی 
بیمـــار و کمتریـــن محـــدوده حرکت مفاصل تمرینات پســـیو، 
ایزومتریـــک، ایزوکینتیـــک و ایزوتونیـــک را بصـــورت کامـــال 
کنتـــرل شـــده و ایمـــن بـــر روی بیمار اعمال کند و به تدریج 
بـــا افزایـــش تـــوان بیمـــار، تمرینـــات را بـــا قـــدرت بیشـــتر و 

محـــدوده حرکتی بزرگتـــر انجام دهد.

توانبخشی اختالالت حرکتی
زمانـــی کـــه عملکـــرد حرکتـــی بیمـــار به لحـــاظ عارضه های 
عصبـــی کاهـــش یافتـــه اســـت، بـــرای مثـــال بعـــد از ضربه 
مغزی، سکته مغزی و ... فعالیتهای توانبخشی بر روی 
بازگردانـــدن کنتـــرل و هماهنگـــی حرکت عضـــالت متمرکز  
میگردد. دستگاه PowerRehab با کنترل حرکت و نیروها 
بصـــورت ۱۰۰٪ دســـتگاه و ۰٪ بیمـــار تمرینـــات پســـیو را آغـــاز 
کـــرده و رفتـــه رفتـــه با بازیابی کنترل حرکت توســـط بیمار 
و همزمـــان بـــا نمایـــش فیدبـــک هـــای مربـــوط بـــه میزان 
مشـــارکت بیمـــار در انجـــام حرکـــت، کنتـــرل تمریـــن را تـــا ٪۱ 

دســـتگاه ۹۹٪ بیمـــار تغییـــر می دهد. 

ورزش حرفه ای
دستگاه  PowerRehab با قابلیت سنجش قدرت عضالنی 
و اخـــذ انـــواع فیدبکها در حیـــن انجام تمرینات ایزوکینتیک 
و ایزوتونیـــک کارایـــی باالیـــی در ارزیابـــی و همچنیـــن 
تمریـــن و پـــرورش ورزشـــکاران حرفـــه ای دارد. شـــرایط 
کامـــال اســـتاندارد تمریـــن و فیدبکهای دقیق هر جلســـه 
و گزارشـــگیری دقیق از فرآیند تمرینات و مقایســـه نتایج 
جلســـات مختلف روند پیشـــرفت ورزشکار را روی نمودارها 
نمایـــش میدهـــد، کـــه ابزار قدرتمندی بـــرای مربیان جهت 

تمرین دهی مناســـب ورزشـــکاران میباشد.

Power Rehab مشخصات دستگاه
V 200ولتاژ ورودی

Hz 60.50فرکانس ورودی

4تعداد مد مقاومتی

Deg/s 360حداکثر سرعت در مدهای حرکتی

Deg/s 1حداقل سرعت در مدهای حرکتی

N.m 300حداکثر کشتاور در مدهای حرکتی
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این دســـتگاه شـــامل ۴ نوع اصلی تمرین و تســـت می • 
باشـــد کـــه هـــر کدام بـــرای الگوهـــای حرکتی مختلفی 
قابـــل تنظیـــم اســـت، کلیـــه اطالعـــات ســـینماتیکی و 
دینامیکـــی اعـــم از محـــدوده ی حرکت مفصل، ســـرعت 
حرکـــت، گشـــتاور اعمـــال شـــده، ماکزیمـــم ســـرعت و 
گشـــتاو، تـــوان مصرفـــی در قالـــب نمودارهـــای جابـــه 
جایـــی/ گشـــتاور، سرعت/گشـــتاور و گـــراف های میله 
ای قابل نمایش و ذخیره ســـازی اســـت. عالوه بر این، 
نـــرم افـــزار ایـــن دســـتگاه امکان تحلیل ایـــن داده ها و 

ارائـــه گـــزارش های ارزیابـــی را دارد.

نرم افزار Power-Rehab طیف گســـترده ای از گزارش • 
تمریـــن، گـــزارش مقایســـه، گزارش خالصـــه  عملکرد به 
صورت گرافیکی، گزارش پیشـــرفت و گزارش جلســـات 
تمریـــن بـــه صورت مشـــخص و قابل فهـــم ارائه میکند. 
نتایج تســـت و داده های خام به صورت خودکار ذخیره 
می شـــوند و می توانند به فایل های اکســـل انتقال 

داده شـــوند که قابل چاپ نیز باشـــد.

Features

Isokinetics 
Universal

Excersise

مد تمرینی پسیو
دســـتگاه PowerRehab با قابلیت انجام تمرینات پســـیو، 
کنترل حرکت و نیروها را بصورت ۱۰۰٪ دستگاه و ۰٪  بیمار 
آغـــاز کـــرده و رفتـــه رفتـــه با بازیابی کنترل حرکت توســـط 
بیمـــار و همزمـــان بـــا نمایش فیدیکهـــای مربوط به میزان 
مشـــارکت بیمـــار در انجـــام حرکـــت، کنتـــرل تمریـــن را تـــا ٪۱ 

دســـتگاه ۹۹٪ بیمـــار تغییـــر می دهد.

 مد تمرینی ایزومتریک
در ایـــن حالـــت امـــکان تمرین و تســـت بصـــورت ایزومتریک 
در زاویـــه دلخـــواه و بـــا زمـــان انقباض و دوره اســـتراحت و 
تعـــداد تکـــرار تنظیـــم شـــده وجـــود دارد. از ایـــن ویژگـــی 
بیشـــتر بـــرای ســـنجش قـــدرت عضالنـــی در زوایای مختلف 
و همچنیـــن تمرینـــات انقبـــاض ایزومتریـــک در مـــواردی که 
بازه ی حرکتی مفصل، محدود شده و یا در قسمتهایی 
از بـــازه ی حرکتـــی کـــه درد شـــدید وجـــود دارد، اســـتفاده 

می شـــود.

مد تمرینی ایزوکینتیک
این روش حداکثر گشتاور دینامیکی را در بازه ی حرکتی 
تعییـــن شـــده، مشـــخص مـــی نمایـــد کـــه برای تشـــخیص 
محـــدوده ی درد و ضعـــف عضالنـــی و همچنیـــن قـــدرت و 

توانایـــی مقاومتـــی مورد اســـتفاده قـــرار میگیرد.

این نوع تمرین امکان ایجاد فشـــار حداکثری در عضالت در 
کل بـــازه ی حرکتـــی را مهیـــا مـــی نمایـــد و موجب تقویت 
ســـریع عضـــالت میگـــردد. ایـــن مـــد تمرینـــی دارای حالـــت 
های کانســـنتریک و اکســـنتریک می باشـــد که در ترکیب با 
حالت پســـیو در کل، امکان تمرین ایزومتریک را در ۸ حالت 
مختلف برای فلکشـــن و اکستنشـــن به وجود می آورد.

Pass/Ecc ، Ecc/Pass ،  Pass/con ، Con/Pass ، Ecc/Con  
Ecc/Ecc ، Con/Con ، Con/Ecc

مد تمرینی ایزوتونیک 
در ایـــن مـــد تمرینـــی دســـتگاه مقـــدار گشـــتاور معینی را 
بصـــورت کامـــًال کنتـــرل شـــده اعمـــال مـــی نماید تـــا بیمار 
تمرینـــات فلکشـــن و اکستنشـــن را بـــدون احتمال آســـیب 
و در شـــرایط ایمـــن انجـــام دهـــد. برخـــالف تمریـــن با وزنه 
در ایـــن حالـــت گشـــتاور در کل بـــازه ی حرکتـــی ثابت بوده 
و اثـــرات مخـــرب اینرســـی کـــه منجـــر بـــه وارد شـــدن ضربه 
بـــه انـــدام در انتهـــای بـــازه حرکتـــی میگـــردد، بطور کامل 

حذف شـــده اســـت.
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04.
Aqua Mill is an advanced 
hydrotherapy system that allows you 
to walk and run on treadmill and 
inside the water.
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Aqua Mill یک سیســـتم پیشـــرفته هیدروتراپی اســـت که 

امـــکان راه رفتـــن و دویـــدن در روی تردمیـــل و داخـــل آب را 
فراهـــم مـــی نمایـــد. تمرین بـــر روی تردمیل در محفظه ی 
آبـــی مزیـــت هـــای بســـیاری نســـبت به انجـــام حرکت های 
بیومکانیکی در محیط خشـــک داشـــته و شـــرایط ایده آل 
آب درمانی را بدون هیچ محدودیتی میســـر می ســـازد. 
ایـــن سیســـتم تمـــام ویژگیهـــای مـــورد نیـــاز بـــرای درمان 
مؤثر، توانبخشـــی و تناســـب اندام را داراســـت و افراد در 
تمامـــی ســـنین و بـــا توانایـــی هـــای بدنـــی مختلـــف می 
تواننـــد از فوایـــد اســـتفاده از ایـــن تردمیـــل آبی بهره مند 
شـــوند. بطور معمول اســـتفاده از این سیســـتم در موارد 
بهبـــودی پـــس از جراحـــی، بهتـــر شـــدن وضعیـــت تحـــرک، 
مدیریـــت وزن، مدیریـــت درد، تناســـب انـــدام و تندرســـتی، 

کاربـــرد فراوان دارد.

Aqua Mill Features

دســـتگاه Aqua Mill بـــا تکنولـــوژی جدیـــد و منحصـــر بـــه 
فـــرد خـــود امـــکان ورود و خـــروج کاربر به درون محفظه ی 
دســـتگاه را بدون نیاز به تخلیه ی کل آب درون دســـتگاه 
میســـر ســـاخته. این ویژگی که دارای ثبت اختراع آمریکا 
مـــی باشـــد از لحـــاظ کاربـــری مزیـــت هـــای زیـــر را شـــامل 

می شـــود:

 اشغال فضای کمتر ( بدون نیاز به مخزن ذخیره آب).• 

 حذف لوله کشـــی بین دســـتگاه و مخزن خارجی و به • 
تبـــع آن کاهـــش هزینه های مورد نیاز

 کاهـــش زمـــان مـــورد نیـــاز جهـــت ورود و خـــروج کاربـــر • 
به دســـتگاه.

دستگاه Aqua Mill دارای پروتکل های پیشرفته جهت • 
توانبخشـــی قلبی و تمرینات چربی ســـوزی می باشـــد. 
این دستگاه دارای ضربان سنج وایرلس بوده و قابلیت 
تنظیم ســـرعت تردمیل بر اســـاس ضربان قلب کاربر در 
حین تمرین را دارامی باشـــد، همچنین ویژگی شـــاخص 
آن  قابلیت تنظیم سرعت تردمیل در سرعت های بسیار 
پاییـــن و نیـــز تغییـــر ســـرعت تردمیـــل در محـــدوده های 
کوچک پنج صدم کیلومتر بر ســـاعت می باشـــد. بدین 
نحو که این دســـتگاه قابلیت تنظیم ســـرعت تردمیل در 
۰٫۱۵ کیلومتـــر بـــر ســـاعت را دارا بـــوده کـــه ویژگی مهم 
جهت شـــروع توانبخشـــی در ســـرعت های کم محسوب 
مـــی شـــود. عـــالوه بـــر ایـــن، تردمیل قابلیـــت حرکت در 

هـــر دو جهـــت را نیز دارد.

از دیگـــر ویژگـــی هـــای دســـتگاه Aqua Mill مـــی توان • 
بـــه مـــوارد ذیل اشـــاره کرد:

سیســـتم تصفیـــه آب، وجـــود مبـــدل حرارتـــی و تنظیم 
دمـــای آب درون محفظـــه، ۴ عـــدد جـــت آبـــی، صندلـــی 
تاشـــو جهـــت انجـــام تمرینـــات نشســـته در محفظـــه ی 
آبی، چراغ LED ، دوش دســـتی جهت ماســـاژ عضالت، 
امـــکان نصـــب سیســـتم تعلیـــق وزنی اســـتاتیک جهت 
کمک به بیماران در مراحل اولیه توانبخشی و ممانعت 

از افتـــادن بیمـــار در حیـــن تمرین.

Aqua Mill

 

Aqua Mill مشخصات دستگاه
Kg 250حداکثر وزن بیمار

cm 135حداکثر عمق آب

to 10 Km/h 0.15دامنه سرعت

Up to 36 ºcدامنه دما

L: 270 cm      W: 110 cm      H: 170 cmابعاد دستگاه

kg 2300وزن دستگاه پر از آب

kg 300وزن دستگاه بدون آب

lit 2000ظرفیت

V,  50/60 Hz 220برق ورودی دستگاه

 زمان مورد نیاز برای انتقال آب
Sec For Maximum Capacity 90جهت ورود و خروج کاربر
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فشار هیدرواستایک
کاهش ضربان قلب و فشار شریانی• 
کاهش ادم (ورم)• 
افزایش میزان سوخت و ساز• 
بهبـــود شـــرایط •  و   افزایـــش فشـــار قفســـه ســـینه 

قلبی-عروقی

 غوطه وری در آب
کاهش بار روی مفاصل و عضالت دردناک• 
بهتر شدن وضعیت انعطاف پذیری• 
افزایش ثبات ایستایی• 

 دمای مطلوب
تمدد اعصاب کاربر

کاهش درد
بهتر شدن جریان خون

 تنش سطحی ایجاد شده با آب
کمک به افزایش تعادل بیماران و ورزشکاران مصدوم• 

 مقاومت آب در برابر حرکت
تقویت عضالت و اندام ضعیف• 
افزایش قابل توجه حجم تمرین• 

Advantages Application

 صدمات قوزک پا
با استفاده از تردمیل آبی Aqua Mill، کاهش ۶۰ درصدی 
از وزن مؤثـــر بـــدن هنـــگام راه رفتـــن ممکـــن میگـــردد که 
ایـــن امـــر بـــرای توانبخشـــی و بهبود آســـیب های قوزک پا 

می تواند بســـیار مفید باشـــد.

 آسیب های زانو و ران
بـــا انـــواع برنامـــه هـــای تردمیل آبـــی Aqua Mill، ترمیم و 
بهبـــودی پـــس از اعمـــال جراحـــی تعویـــض مفاصـــل زانو 
و ران، درمـــان پارگـــی ربـــاط هـــای صلیبی و ســـایر آســـیب 
های ران و زانو، ســـرعت و کیفیت بیشـــتری پیدا میکند. 

 صدمات نخاعی
توانبخشـــی پس از آســـیب های ســـتون فقرات بایســـتی 
در شـــرایط کامـــال حمایتـــی و کنتـــرل شـــده انجـــام گیرد. 
تردمیل آبی Aqua Mill با کاهش وزن و افزایش پایداری 
ایســـتایی انجام فعالیت کم چالش را مقدور می ســـازد و 
سرعتهای پایین تردمیل امکان آن را برای بیماران فراهم 
می سازد که اولین گام را برای بهبودی در مراحل اولیه 

عارضه جهت تمرینهای توانبخشـــی خود بردارند.

 مدیریت وزن و تناسب اندام
بـــر اســـاس کاهـــش ۶۰ درصدی از وزن بـــدن در آب، افرادی 
کـــه وزن باالیـــی دارنـــد مـــی تواننـــد جهـــت انجـــام تمرین 
هـــای ورزشـــی و چربـــی ســـوزی در مراحـــل اولیـــه  اقدام 
کـــرده و بـــر اســـاس پروتـــوکل هـــای چربی ســـوزی در این 
دســـتگاه افـــراد بـــا هـــر وزنی، به انجـــام تمرین و ورزش در 

آب پرداختـــه تـــا بتواننـــد به تناســـب اندام برســـند.

بیماریهای قلبی- عروقی و تنفسی
تمریـــن در آب موجـــب تقویـــت سیســـم قلبـــی- عروقـــی 
میگـــردد. افزایـــش مقاومـــت و فشـــار، عوامـــل اصلـــی 
دســـتیابی به این وضعیت هســـتند. دمای مناســـب بدن 
نیـــز یکـــی از دالیـــل نتیجـــه بخش بودن آب درمانی اســـت. 
غوطه ور شدن در آب می تواند عظالت تنفسی را تقویت 
نمایـــد و فعالیـــت مفید قلبـــی- عروقی را افزایش دهد.

 آسیب های مغز و اعصاب
بیمـــاران دارای اختـــالالت حرکتی ناشـــی از ســـکته مغزی 
 Aqua Mill و ضربـــه مغـــزی و فلـــج مغـــزی از تردمیل آبـــی
بـــرای یادگیـــری مجـــدد راه رفتـــن در یـــک محیـــط حمایتی 

بهـــره منـــد میگردند.

Aqua Mill
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آدرس کارخانه:
 شهرک صنعتی تبریز ۴، فاز یک

دفـــتر مرکــزی :
تبریز، خیابان پاســـتور قدیم، مرکز 
تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز

تلفن: ۳۴۷۹۳۹۳۵ (۰۴۱)
(۰۴۱)۳۴۷۶۹۳۴۴

www.matbionics.com
info@matbionics.com

طراحان طبی متین


