
Pablo®

ВЕРХНЯ КІНЦІВКА

ВПРАВИ  З ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ

ВІДКРИТТЯ ПЛЯШКИ ПИТТЯ

ДОДАВАННЯ ЦУКРУ ДІСТАВАННЯ ТАРІЛКИ

РОЗЧІСУВАННЯ ЧИЩЕННЯ ЗУБІВ

ВИТИСКАННЯ

СПОЖИВАННЯ ЇЖІ

ОБЕРТАННЯ КЛЮЧА

НАЛИВАННЯ ВОДИ

ВПРАВИ З ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ за допомогою 
системи PABLO® можуть впроваджуватися  у 
терапевтичні сесії з високою кількістю повторів. Цей зв'язок 
зі щоденним побутом підтримує мотивацію пацієнта та 
сприяє моторному навчанню. 

Доступна велика кількість терапевтичних ігор. Терапевти 
можуть обирати ідеальну гру для мотивації своїх пацієнтів 
та забезпечення цілеспрямованого та повторюваного 
способу терапії, концентруючись на зовнішньому фокусі.

Подальше залучення реальних предметів (наприклад, 
руля) відкриває велике поле для активного тренування з 
високою кількістю повторів, налаштованого під особисті 
цілі пацієнта (наприклад, водіння авто).

ІНТЕРАКТИВНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТЕРАПІЇ

ПРАКТИКА З РЕАЛЬНИМИ ПРЕДМЕТАМИ

Pablo® – БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ www.tyromotion.com
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ЩИПКОВЕ СТИСКАННЯБОКОВЕ СТИСКАННЯ

СИЛЯ М'ЯЗІВ ОДИН СУГЛОБ АСИМЕТРІЯДЕКІЛЬКА СУГЛОБІВ СИМЕТРІЯ

Pablo®

ВЕРХНЯ КІНЦІВКА

КОМПОНЕНТИ

ТОЧНІ СТИСКАННЯ

Pablo® РУЧНИЙ СЕНСОР Pablo® МУЛЬТИ-М'ЯЧ Pablo® МУЛЬТИ-ПЛАТФОРМА Pablo® СЕСНСОРИ РУХУ

СИЛА СТИСКАННЯ ОБ'ЄМ РУХІВ

СТИСКАННЯ

МІЖПАЛЬЦЕВІ СТИСКАННЯТРИТОЧКОВЕ СТИСКАННЯ

СЕНСОРИ РУХУ
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РОЗТИСКАННЯ

ПРОСТІ ОБ'ЄКТИВНІ ВИМІРЮВАННЯ,  
МОНІТОРИНГ ТА СИСТЕМА ЗВІТІВ.

Прогрмане забезпечення tyro s включає 
вимірювання сили функцій руки та активного 
об'єму рухів верхньої кінцівки.  
Виміри можуть проводитися з патологічного 
висхідного положення. важливі зауваження 
можна зберегти у індивідуальних полях для 
коментарів.
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Pablo®

НИЖНІ КІНЦІВКИ

Pablo® – БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ

ПОВТОРЮВАНІ ВПРАВИ

ГОЛОВА & ТУЛУБ

КРЕАТИВНІСТЬ БЕЗ МЕЖ!

У КОМБІНАЦІЇ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ tyro s кожний терапевтичний рух чи вправу 
можна проводити з мотивацією та додатковим зворотнім зв'язком завдяки сенсорам руху pAbLo®. 
Їх просте використання дозволяє проводити швидке налаштування терапії з майже повною 
неможливістю компенсаційних рухів.
Оберіть один або більше ременів різного розміру, просто натисніть на сенсор руху та прикрипіть до 
будь-якої частини тіла.
Відстеження рухів тіла чи голови відкриває новий пласт можливостей під час терапії. Навіть найменші 
рухи тазу або хребта можна використовувати для контролю терапевтичної програми.  Кожна 
терапевтична вправа може бути виміряна за допомогою сенсору pAbLo® для мотиваційного 
тренування з концентрацією на зовнішній фокус.

www.tyromotion.com

БАЛАНС НА ОДНІЙ НОЗІСТЕГНОКОЛІНОГОМІЛКА

СИДІННЯ-ВСТАВАННЯ ДОЛАННЯ ПЕРЕШКОДАНАЛІЗ ХОДИ




