
TYMO®

Платформа для 
оцінки та терапії
з функцією постурографії

ТІМО СПРОЕКТОВАНО, РОЗРОБЛЕНО 
ТА ВИГОТОВЛЕНО В АВСТРІЇ.



НИЖНІ КІНЦІВКИ

Мала та потужна система TYMO® (ТІМО) є універсальним пристроєм 
для оцінки та терапії всього тіла. 

На додачу до положення стоячи, TYMO® пропонує широкий вибір інших  
опцій для оцінки та тренування верхніх та нижніх кінцівок, а також 
тулуба. Він дозволяє аналізувати та тренувати силу, баланс на 
постуральний контроль. TYMO® має у комплекті м'яку подушку-накладку 
та дві балансувальні підкладки на магнітах для динамічного 
застосування.

Чому TYMO®? 
·  Може застосовуватися у

будь-якому положенні в
терапії: наприклад, стояння,
сидіння, випади, планка
...застосуйте всю свою уяву!

· Короткий час налаштування
· Тонка та портативна

·  Стандатизований баланс-тест та
постурографія

·  Відчуття стояння на твердій
поверхні

· Зручна для дітей та дорослих

ВСЕ 
ТІЛО

СЕНСОРЛЕГКЕ
СЕРЕДНЄ

АКТИВНИЙ

ПАСИВНИЙ

АСИСТИВНИЙ

TYMO® 

терапіяTYMO®

ХОДА ТА
БАЛАНС

Терапія для тулуба, 
верхніх та нижніх 
кінцівок 

Тренування рівноваги та 
постурального контролю

Статичне та динамічне 
застосування

Тренування, орієнтоване 
на завдання та 
активність 
повсякденного життя

Терапевтичні ігри

Безпровідне 
підключення

Одномірне та 
багатовимірне 
застосування



Варіанти терапії: Стояння, Сидіння, 
Випад, Сидіння-вставання, Сидіння 
з підтримкою, Сидіння з підпертими 
руками, Упор на ліктях, Рівновага-в 
одному та двох вимірах, Випад з 
упором на коліно, Баланс з 
відкритими очима, с закритими 
очима, Стоянна на колінах, тощо

TYMO® НА ПРАКТИЦІ

Баланс-тест та постурографія з TYMO® 
TYMO® пропонує стандартизоване оцінювання для аналізу балансу 
та визначення рівноваги та постурального регулювання у 
вертикальному положенні. Силові датчики TYMO® фіксують 
перенесення ваги та визначають центр ваги (COP), відхилення тіла 
та розподілення навантаження на ступні. Ці дані визначають 
показники балансу, стабільності та симетрії. 

Рухові, сенсорні та когнітивні  
розлади можуть відновлюватися 

у ігровий спосіб
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Треккінг центру ваги (COP) 
Область об'єму рухів
Зміщення бокові та вперед-
назад 
Середня швидкість

Розподілення ваги
Аналіз частоти
(Індекс Ромберга)
Візуальний, вестибулярний та 
соматосенсорний зворотній 
шлях 

TYMO® терапія
різноманітна як саме життя
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та багато іншого
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Компоненти 
ТайроТерапії:

НИЖНІ КІНЦІВКИ

Інтенсивність

Дозування 

Мотивація

Програма TyroS була 
створена у тісній співпраці з 
терапветами. Вона є серцем 
технології Tyromotion та 
поєдує пристрої, ноу-хау та    

ігри.терапевтичні  Це 
витончена терапевтична 
система, яка допомагає 

та випробовувати 
мотивутвати пацієнтів. 

· Одна програма для контролю за всіма пристроями Tyromotion
· Різносторонній огляд прогресу пацієнта на всіх пристроях
· Принципи моторного навчання та ціле-орієнтовного

тренування
· Мотиваційне середовище з терапевтичними іграми
· Інтуїтивна та проста для розуміння програма

ТАЙРОTЕРАПІЯ 
НИЖНІ КІНЦІВКИ
TyroS

ПРОГРАМА

LEXO®

ХОДА ТА ЛОКОМОЦІЯ

TYMO®

ТРЕНУВАННЯ БАЛАНСУ 
ТА ПОСТУРАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЮ

OMEGO® 
Plus

ТРЕНУВАННЯ РІЗНИХ 
ЦІЛЕЙ ДЛЯ ВСІХ СТАДІЙ 
ВІДНОВЛЕННЯ ХОДИ PABLO®

LOWER EXTREMITY
АНАЛІЗ ХОДИ ТА ТРЕНУВАННЯ



www.tyromotion.com

TYROMOTION
Tyromotion GmbH
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РЕХАФЛЕКС

ТОВ "РЕХАФЛЕКС" 
Рибальська, 22, оф.14.03 
Київ 01011 УКРАЇНА

+380 44 504 22 77 
info@rehaflex.com.ua




