
We move you

Η θεραπεία Lokomat 
υποστηρίζεται με πάνω από 15 
χρόνια Κλινική Έρευνα!
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1. Το Lokomat είναι η καλύτερη συσκευή που έχει ερευνη-
θεί στην ρομποτική υποβοηθούμενη αποκατάσταση της 
βάδισης σήμερα.

2. Η έρευνα δείχνει ότι η εκπαίδευση στο Lokomat μπορεί 
να γίνει με ασφάλεια  και έχει πραγματοποιηθεί αποτε-
λεσματικά σε πολλούς πληθυσμούς. 

3. Με την εκπαίδευση στο Lokomat, μπορείτε να αντιμετω-
πίσετε τους ασθενείς όλων λειτουργικών  επιπέδων.

4. Η αξιολόγηση του Cochrane αποδεικνύει ότι κάθε 
πέμπτη εξάρτηση βάδισης θα μπορούσε να προληφθεί με 
την ηλεκτρομηχανικά υποβοηθούμενη εκπαίδευση της 
βάδισης*.

5. Σαράντα τρεις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές 
αναφέρουν ανώτερα αποτελέσματα για το Lokomat σε 
σύγκριση με άλλες  μεθόδους εκπαίδευσης της βάδισης.

6. Οι αξιολογήσεις Lokomat είναι έγκυρες και αξιόπιστες.
7. Η βελτιωμένη ανατροφοδότηση απόδοσης οδηγεί σε 

αύξηση της συμμετοχής των ασθενών.
8. Το Lokomat επιτρέπει αυξημένη ένταση εκπαίδευσης 

σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα, γεγονός που οδηγεί σε 
βελτιωμένα αποτελέσματα.

9. Η εκπαίδευση με το Lokomat είναι ένας αποτελεσματι-
κός τρόπος για τη θεραπεία των ασθενών.

10. Συστάσεις για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.
11. Πλατφόρμα γνώσεων Hocoma: Βρείτε όλη τη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία σε ένα μέρος!

* Αυτά τα συμπεράσματα και οι συστάσεις στις αξιολογήσεις Cochrane δεν 
συνιστούν υποστήριξη αυτού του προϊόντος ή οποιουδήποτε προϊόντος 
υγειονομικής περίθαλψης ή επέμβασης.
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1.  Το Lokomat είναι η 
καλύτερη συσκευή 
διερεύνησης στη 
ρομποτική υποβο-
ηθούμενη βάδιση 
στην αποκατάστα-
ση σήμερα.
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Σήμερα έχουν δημοσιευτεί πάνω από 290 ερευνητικά άρθρα 
Lokomat από ανεξάρτητες ομάδες έρευνας σε όλο τον κόσμο από 
επιστημονικά περιοδικά (Σεπτέμβριο του 2016). Αυτά τα περιοδικά 
περιλαμβάνουν τέτοια υψηλού επιπέδου ελεγχόμενες μελέτες 
(RCTs), 36 Ανασκοπήσεις, 40 μελέτες παρατήρησης και μη τυχαία 
ελεγχόμενες δοκιμές, 24 μεμονωμένες μελέτες, πολυάριθμες 
μελέτες εγκάρσιας τομής και διάφορα τεχνικά έγγραφα. Μόνο οι 65 
RCTs περιλάμβαναν συνολικά περίπου 2.800 συμμετέχοντες.
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Σχήμα 1 Το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας στο Lokomat είναι αξιοση-
μείωτο και εξακολουθεί να αυξάνεται

Σχήμα 2 Η ερευνητική κοινότητα Lokomat βρίσκεται σε πολλά μέρη του κόσμου
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2. Οι έρευνες δεί-
χνουν ότι η εκπαί-
δευση Lokomat 
μπορεί να διεξα-
χθεί με ασφάλεια 
και αποτελεσματι-
κότητα στους ακό-
λουθους πληθυ-
σμούς:
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• Άτομα με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού [8-12]

• Άτομα με τραυματικές ή μη τραυματικές βλάβες στον εγκέφα-
λο (συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού επεισοδίου) [4, 7, 
13-16]

• Παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση [17-20]

• Άτομα με νόσο του Parkinson [21-23]

• Άτομα με νόσο του Parkinson [21-23]

• Άτομα με σύνδρομο Guillain-Barré [27, 28]

• Άτομα μετά τη χειρουργική επέμβαση (ζημιά μηνίσκου, ολική 
αρθροπλαστική στο γόνατο και οσφυϊκή δισκεκτομή) [29-31]

Επιπρόσθετα στους προαναφερθέντες πληθυσμούς ασθενών οι 
οποίοι ευθυγραμμίζονται με την προοριζόμενη χρήση του Lokomat, 
δύο μελέτες έδωσαν ακόμη και εκπαίδευση σε μια ομάδα ατόμων 
με καρδιακή ανεπάρκεια και μια ομάδα ασθενών νωρίς μετά την 
καρδιακή χειρουργική [32, 33]. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες 
ενέργειες κατά τη διάρκεια των δύο αυτών μελετών.
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Το Lokomat παρέχει ένα ασφαλές και ανεκτικό περιβάλλον στο 
οποίο οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδεύσουν τη βάδισή τους ακόμα 
και αν τραυματίζονται πολύ σοβαρά ή μόλις έχουν τραυματιστεί 
πρόσφατα. Ακόμη και σε άτομα με πλήρη τραυματισμό της σπον-
δυλικής στήλης, τα οποία έχουν ελάχιστο ή καθόλου έλεγχο στα 
κάτω άκρα τους, η εκπαίδευση του Lokomat μπορεί να οδηγήσει σε 
νευροπλαστικές αλλαγές και δευτερεύοντα οφέλη, όπως η ρύθμιση 
της λειτουργίας του εντέρου και της ουροδόχου κύστης [34]. 
Στο άλλο άκρο του φάσματος, οι ασθενείς έχουν ήδη αποκτήσει 
σημαντική ικανότητα βάδισης, μπορούν να συνεχίσουν επαρκώς με 
την εκπαίδευση Lokomat. Για παράδειγμα, η χρήση του ρομπότ για 
την παροχή αντοχής σε διαφορετικές φάσεις βηματισμού οδηγεί σε 
σημαντικές βελτιώσεις στην ενεργοποίηση των μυών κατά τη διάρ-
κεια της βάδισης και της φλοιώδους πλαστικότητας [10, 35-41].
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3. Με την εκπαί-
δευση Lokomat, 
μπορείτε να αντι-
μετωπίσετε τους 
ασθενείς όλων 
των λειτουργικών 
επιπέδων. 
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4. Η αξιολόγηση του 
Cochrane αποδει-
κνύει ότι κάθε πέ-
μπτη εξάρτηση βά-
δισης θα μπορούσε 
να προληφθεί με 
την ηλεκτρομηχα-
νικά υποβοηθού-
μενη εκπαίδευση 
της βάδισης*



11

Το Lokomat παρέχει ένα ασφαλές και ανεκτικό περιβάλλον στο 
οποίο οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδεύσουν τη βάδισή τους ακόμα 
και αν τραυματίζονται πολύ σοβαρά ή μόλις έχουν τραυματιστεί 
πρόσφατα. Ακόμη και σε άτομα με πλήρη τραυματισμό της σπον-
δυλικής στήλης, τα οποία έχουν ελάχιστο ή καθόλου έλεγχο στα 
κάτω άκρα τους, η εκπαίδευση του Lokomat μπορεί να οδηγήσει σε 
νευροπλαστικές αλλαγές και δευτερεύοντα οφέλη, όπως η ρύθμιση 
της λειτουργίας του εντέρου και της ουροδόχου κύστης [34]. 
Στο άλλο άκρο του φάσματος, οι ασθενείς έχουν ήδη αποκτήσει 
σημαντική ικανότητα βάδισης, μπορούν να συνεχίσουν επαρκώς με 
την εκπαίδευση Lokomat. Για παράδειγμα, η χρήση του ρομπότ για 
την παροχή αντοχής σε διαφορετικές φάσεις βηματισμού οδηγεί σε 
σημαντικές βελτιώσεις στην ενεργοποίηση των μυών κατά τη διάρ-
κεια της βάδισης και της φλοιώδους πλαστικότητας [10, 35-41].

12

4. Η αξιολόγηση του 
Cochrane αποδει-
κνύει ότι κάθε πέ-
μπτη εξάρτηση βά-
δισης θα μπορούσε 
να προληφθεί με 
την ηλεκτρομηχα-
νικά υποβοηθού-
μενη εκπαίδευση 
της βάδισης*

13

Cochrane Συστηματικές Αξιολογήσεις

Άλλες SR και μετά-αναλύσεις

Κατευθυντήριες γραμμές για τις αποδείξεις

Σύνοψη αποδείξεων

Μελέτες περιπτώσεων RCTs, μελέτες ελέγχου

Κλινικές ερευνητικές κριτικές

Άλλες ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας

Αναφορές περιπτώσεων, Σειρά περίπτωσης, Οδηγίες Πρακτικής, κ.λπ.

Κείμενα κλινικής αναφοράς

Σχήμα 3 Οι ανασκοπήσεις Cochrane παρέχουν τα υψηλότερα δυνατά στοιχεία 
στην κλινική έρευνα (http://consumers.cochrane.org/levels-evidence).

Αυτή η αξιολόγηση [34], περιλαμβάνει 23 μελέτες που περιλαμβά-
νουν συνολικά 999 ασθενείς. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέ-
τες (13 μελέτες συμπεριλαμβανομένων 529 ασθενών) διερεύνησαν 
το Lokomat. Η μελέτη δείχνει ότι κάθε πέμπτη εξάρτηση από το 
βάδισμα θα μπορούσε να είναι βαρετή εκπαίδευση εκτός από την 
τακτική θεραπεία. Το να είσαι σε θέση να περπατάς ανεξάρτητα 
είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους για πολλά άτομα 
που υπέφεραν από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο [35] και η μείωση του 
αριθμού των ατόμων που χρειάζονται βοήθεια θα μειώσει επίσης 
σημαντικά το κόστος για πολύ χρόνο φροντίδας

Αυτή η αξιολόγηση δείχνει επίσης ότι η επίδραση της θεραπείας 
είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε εκείνους τους ασθενείς που δεν 
μπορούν να περπατήσουν ανεξάρτητα κατά την έναρξη της μελέτης 
και σε εκείνους που υποβλήθηκαν σε αγωγή κατά τους πρώτους 3 
μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο τους.

* Αυτά τα συμπεράσματα και οι συστάσεις στις αξιολογήσεις Cochrane δεν 
συνιστούν υποστήριξη αυτού του προϊόντος ή οποιουδήποτε προϊόντος 
υγειονομικής περίθαλψης ή επέμβασης.
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Πέρα από την ερώτηση, τα περισσότερα RCT που συγκρίνουν την 
αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης Lokomat με άλλες προσεγ-
γίσεις εκπαίδευσης της βάδισης έχουν βρει και καθορίσει σαφή 
πλεονεκτήματα για την εκπαίδευση του Lokomat (για παράδειγμα 
βλέπε [4, 8, 9, 44]).

Σχήμα 4 Τα περισσότερα RCT που συγκρίνουν την εκπαίδευση του Lokomat με 
μια άλλη μορφή εκπαίδευσης της βάδισης βρήκαν πλεονεκτήματα για την εκ-
παίδευση με το Lokomat. Υπάρχουν επίσης αρκετές μελέτες που διαπίστωσαν 
ότι στις αντίστοιχες εντάσεις εκπαίδευσης οι διαφορετικές επιλογές θεραπεί-
ας ήταν ίσες. Μόνο ελάχιστες μελέτες βρήκαν μοναδικά πλεονεκτήματα για 
την εναλλακτική μέθοδο εκπαίδευσης που εξετάστηκε.
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5. Σαράντα τρεις τυ-
χαιοποιημένες 
ελεγχόμενες δο-
κιμές αναφέρουν 
ανώτερα αποτε-
λέσματα για το 
Lokomat σε σύ-
γκριση με άλλες  
μεθόδους εκπαί-
δευσης της βάδι-
σης
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Τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης Lokomat 
είναι πολύ προσιτά. Συγκεκριμένα, οι ερευνη-
τές επιβεβαίωσαν ότι η εκπαίδευση Lokomat 
σε σύγκριση με άλλες μεθόδους εκπαίδευσης 
της βάδισης οδηγεί σε ανώτερα αποτελέσματα 
στους ακόλουθους σημαντικούς παράγοντες:
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• Την ικανότητα βάδισης και την 
ανεξαρτησία της βάδισης  
[8, 11, 16, 18, 44-47].

• Ταχύτητα της βάδισης  
[11, 48, 49].

• Αντοχή βάδισης  
[8, 9, 11, 16, 24, 25].

• Χωροχρονικές και βιομηχανικές 
παράμετροι όπως το μήκος και 
η συμμετρία [4, 13, 18, 26, 50], η 
λειτουργία ισχίου [26, 51] ή άλλες [48]

• Ισορροπία  
[5, 17, 25, 46, 50]

• Ρύθμιση του μυϊκού τόνου και μείωση 
της σπαστικότητας  
[12, 18, 51-54]

• Μυϊκή ενδυνάμωση κάτω άκρων 
[9,24]

• Καρδιαγγειακές επιδράσεις  
[7]

• Σύνθεση σώματος  
[4, 51]

• Ποιότητα ζωής  
[5]
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Το Lokomat προσφέρει τη δυνατότητα μέτρησης της απόδοσης του 
ασθενούς με αντικειμενικό, έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο, προκειμέ-
νου να τεκμηριωθεί το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση L - FORCE μετρά ισομετρική μυϊκή δύναμη και έχει 
αποδειχθεί ότι έχει καλή αξιοπιστία μεταξύ των διαμεσολαβητών 
και του ενδο-εστιακού [55] και είναι ευαίσθητη στην αλλαγή με την 
πάροδο του χρόνου [56].

Η αξιολόγηση L - STIFF, που μετρά την αντίσταση στην παθητική κί-
νηση, έχει δείξει ότι συμφωνεί με τις μετρήσεις κλινικής σπαστικό-
τητας (τροποποιημένη κλίμακα Ashworth) [57, 58] και είναι εφικτή, 
αντικειμενική και αξιόπιστη [59].

Το Lokomat έχει χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για τη μέτρηση ιδιοδε-
κτικών ικανοτήτων από διάφορους συγγραφείς [60, 61]
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6. Οι αξιολογήσεις 
Lokomat είναι 
έγκυρες και αξιό-
πιστες

20

7. Η βελτιωμένη ανα-
τροφοδότηση από-
δοσης οδηγεί σε 
αύξηση της συμμε-
τοχής των ασθε-
νών
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Το Lokomat προσφέρει τη δυνατότητα μέτρησης της απόδοσης του 
ασθενούς με αντικειμενικό, έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο, προκειμέ-
νου να τεκμηριωθεί το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης
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και του ενδο-εστιακού [55] και είναι ευαίσθητη στην αλλαγή με την 
πάροδο του χρόνου [56].

Η αξιολόγηση L - STIFF, που μετρά την αντίσταση στην παθητική κί-
νηση, έχει δείξει ότι συμφωνεί με τις μετρήσεις κλινικής σπαστικό-
τητας (τροποποιημένη κλίμακα Ashworth) [57, 58] και είναι εφικτή, 
αντικειμενική και αξιόπιστη [59].

Το Lokomat έχει χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για τη μέτρηση ιδιοδε-
κτικών ικανοτήτων από διάφορους συγγραφείς [60, 61]
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Ο στόχος της θεραπείας βάδισης Lokomat είναι να στηρίξει τον 
ασθενή όσο χρειάζεται, αλλά όσο το δυνατόν λιγότερο. Η ενεργο-
ποίηση του ασθενούς είναι υψίστης σημασίας για την πρόκληση 
νευροπλαστικότητας. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι όταν χρη-
σιμοποιείτε το Lokomat Pro με την Αυξημένη Ανατροφοδότηση της  
απόδοσης, είναι ενεργό κίνητρο για την συμμετοχή των ασθενών. 
Από την άποψη της ενεργοποίησης των μυών, της καρδιαγγειακής 
άσκησης ή της ενεργοποίησης του φλοιού που μπορεί να αυξηθεί 
σημαντικά [19, 62-68]. Η χρήση της Ανατροφοδότησης της Αυξημέ-
νης Απόδοσης επιτρέπει λοιπόν στους θεραπευτές να μεγιστοποιή-
σουν την επίδραση της εκπαίδευσης Lokomat.
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ένταση της εκπαίδευσης είναι ένας κρί-
σιμος παράγοντας στην αποκατάσταση, με πιο εντατικά παραδείγμα-
τα εκπαίδευσης οδηγώντας σε ανώτερα αποτελέσματα [69-73]. Ένα 
από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Lokomat σε σύγκριση με άλλες 
μεθόδους εκπαίδευσης της βάδισης είναι ότι η ένταση της εκπαί-
δευσης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει 
ότι αυτή η αύξηση στην ένταση της κατάρτισης Lokomat συνδέεται 
επίσης με καλύτερα αποτελέσματα των ασθενών [74, 75]. Με αυτόν 
τον τρόπο, ακόμη και σε πολύ χρόνια στάδια του τραυματισμού, η 
πλαστικότητα μπορεί να προκληθεί με ένα εντατικό πρωτόκολλο 
εκπαίδευσης [34, 76]. Μια συστηματική αξιολόγηση που διερευνά 
την ηλεκτρομηχανικά υποβοηθούμενη άσκηση βάδισης διαπίστωσε 
ότι μελέτες με πιο έντονες επεμβάσεις είχαν καλύτερα αποτελέ-
σματα από εκείνες με λιγότερο έντονες παρεμβάσεις [77]. 

Οι ερευνητές έχουν επίσης παρατηρήσει ότι το Lokomat μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την καλύτερη πρόκληση ασθενών 
σε υψηλότερο επίπεδο παρέχοντας αντίσταση κατά τη βάδιση [10, 
35-41]. Περαιτέρω μελέτες που διερευνούν μια σχέση δόσης-επί-
δρασης βρίσκονται σε εξέλιξη (κλινικές δοκιμές.gov).

Σχήμα 5 Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής απόστασης που περ-
πατούσε με το Lokomat και της βελτίωσης της ανεξαρτησίας των παιδιών με 
εγκεφαλική παράλυση (GMFCS επίπεδο III και IV). Μη δημοσιευμένα δεδομένα, 
με άδεια του PD Dr. Hubertus van Hedel, Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και 
Εφήβων, Affoltern am Albis, Ελβετία.
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Μελέτες έχουν αναφέρει ότι η εκπαίδευση Lokomat έχει οδηγήσει 
σε μείωση του κόστους προσωπικού και ότι απαιτείται λιγότερη 
χειρωνακτική προσπάθεια από τους θεραπευτές ενώ ταυτόχρονα 
αυξάνεται η ένταση της θεραπείας για τους ασθενείς [13,78]. Ένα 
παράδειγμα από ένα καθιερωμένο νοσοκομείο αποκατάστασης στις 
Η.Π.Α. δείχνει ότι ο χρόνος για την απόσβεσης μετά την αγορά ενός 
Lokomat είναι περίπου δύο χρόνια και ότι το Lokomat είναι πιο απο-
δοτικό οικονομικά από τη χειροθεραπεία μετά από 2-3 χρόνια [ 79]. 

Εικόνα 6 A) Ο χρόνος μέχρι την απόσβεση είναι λίγο μεγαλύτερος για ένα 
Lokomat Pro παρά για ένα εμπορικώς διαθέσιμο σύστημα στήριξης σωματικού 
βάρους για χειροκίνητη κινητική άσκηση σε ένα διάδρομο. Β) Μετά από τρία 
χρόνια συνεχώς μειωμένων αναγκών σε προσωπικό, το Lokomat Pro άρχισε 
να παρέχει υψηλότερη απόδοση της επένδυσης από το σύστημα υποστήριξης 
σωματικού βάρους για αυτό το ίδρυμα. Δεδομένα από Morrison, S.A. (2011). 
«Οικονομική σκοπιμότητα της ρομποτικής στη νεύρο-απεικόνιση» Top Spinal 
Cord Inj Rehabil 17 (1): 77-81.
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Για τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, όλες οι διαθέσιμες έρευνες 
έχουν συνδυαστεί σε συστάσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης 
του Lokomat. Στην καθημερινή κλινική πρακτική, προκειμένου να 
παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα για αυτά τα παιδιά [80]. Μια 
περίληψη αυτών των κατευθυντήριων γραμμών μπορεί να βρεθεί 
στην πλατφόρμα γνώσης Hocoma (http: // knowledge. Hocoma.com/
research/lokomat/html).

26
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Μια πλήρης επισκόπηση όλων των εγγράφων που δημοσιεύονται 
στο Lokomat καθώς και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες πληροφο-
ρίες μπορείτε να τις βρείτε στην πλατφόρμα γνώσεων Hocoma 
Knowledge (http://knowledge.hocoma.com/research/locomat.html). 
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ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ  
ΕΡΕΥΝΑ HOCOMA:
Η Hocoma θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους συνεργάτες της 
έρευνας και τους πολλούς ερευνητές που ανεξάρτητα έδειξαν 
ενδιαφέρον και μελέτησαν τις συσκευές μας για τη σκληρή δουλειά 
και την αφοσίωσή τους. Μαζί, πιέζουμε το πεδίο προς τα εμπρός 
και βελτιώνουμε τη θεραπεία για τους ασθενείς μας!

H Hocoma, μαζί με τους συνεργάτες της, επικεντρώνεται επί του 
παρόντος στα ακόλουθα ερευνητικά θέματα:

• Ποια είναι τα οικονομικά πλεονεκτήματα των συσκευών μας; 
Συνενώνουμε τις δυνάμεις μας με κλινικούς συνεργάτες με 
εμπειρία στην έρευνα που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με 
τους οικονομολόγους υγείας για το θέμα αυτό.

• Πώς μπορώ να αυξήσω την αποτελεσματικότητα της θεραπεί-
ας με συσκευές Hocoma; Συνενώνουμε τις δυνάμεις μας με 
κλινικούς συνεργάτες με εμπειρία στην έρευνα που ενδιαφέ-
ρονται να συνεργαστούν με τους οικονομολόγους υγείας για το 
θέμα αυτό.

• Ποιο είναι το πραγματικό πλεονέκτημα της Ανατροφοδοτού-
μενης απόδοσης; Συνενώνουμε τις δυνάμεις μας με κλινικούς 
συνεργάτες με εμπειρία στην έρευνα, οι οποίοι είναι πρόθυμοι 
να διερευνήσουν τις επιδράσεις της χρήσης της Αυξημένης 
Ανατροφοδοτούμενης απόδοσης σε μια διαχρονική μελέτη. 

Εάν διαθέτετε κλινική εμπειρία και μια καλή ιδέα για τον τρόπο 
προβολής του κλινικού δυναμικού των συσκευών μας σε ένα ερευ-
νητικό πρόγραμμα, στείλτε μια σύντομη πρόταση στο  
clinicalresearch@hocoma.com. Ψάχνουμε πάντα για νέες συνεργασίες!

Εάν διαθέτετε τεχνογνωσία και θέλετε να συμβάλλετε στην 
τεχνική καινοτομία των συσκευών μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 
info@hocoma.com με τη λέξη « Technical innovation» στη γραμμή 
θέματος.

34

76. Spiess, M.R., et al., Unexpected Recovery after Robotic Locomotor Training at 
Physiologic Stepping Speed - a single case design. Arch Phys Med Rehabil, 2012. 
93(8): p. 1476-1484.

77. Veneri, D. and J. Tartaglia, Determining Important Dosage Parameters to Improve 
Gait Speed and Distance Using Mechanical Gait Support for Persons with Stroke: 
A Meta-Analysis. Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicine, 2014. 
26(3-4): p. 255-274.

78. Masiero, S., et al., The value of robotic systems in stroke rehabilitation. Expert Rev 
Med Devices, 2014. 11(2): p. 187-98.

79. Morrison, S.A., Financial Feasibility of Robotics in Neurorehabilitation. Top Spinal 
Cord Inj Rehabil, 2011. 17(1): p. 77-81.

80. Aurich, T., et al., Practical Recommendations for Robot-Assisted Treadmill Therapy 
(Lokomat) in Children with Cerebral Palsy: Indications, Goal Setting, and Clinical 
Implementation within the WHO-ICF Framework. Neuropediatrics, 2015. 46(4): p. 

248-260.

36

www.hocoma.com

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι – βήμα, βήμα - μπορούν να επιτύχουν τους 
στόχους τους και να ανακτήσουν την ποιότητα της ζωής τους. 

Αυτή είναι η δουλειά μας στην ελβετική εταιρεία medtech Hocoma. Με 
τεχνολογίες και ιδέες που εξετάζουν τη λειτουργική θεραπεία κίνησης. Μια 
εντελώς διαφορετική γωνία. Επειδή επιτρέπουν την ανεξάρτητη άσκηση 
και δημιουργούν τα μέγιστα κίνητρα, επειδή προκαλούν τους ανθρώπους να 
πάρουν θάρρος και να στηρίξουν τις ελπίδες τους με προσωπικά επιτεύγματα. 
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