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 شرکت طراحان فناوریهای طبی متین                      

 

            

 عصبی-ایسامانۀ رباتیکی توانبخشی ماهیچه

باشد که قادر به انجام انواع عصبی می-اییک سامانه رباتیکی توانبخشی ماهیچه PowerRehabدستگاه 

تستها و تمرینات در حاالت مختلف حرکتی از جمله پسیو، ایزومتریک، ایزوکینتیک و ایزوتونیک به صورت 

ر کاربردهای مختلفی د باشد. این سیستمها و مفاصل بدن میکانسنتریک و اکسنتریک برای تمامی اندام

م های طب ورزشی، مراکز تحقیقات بیومکانیک، توانبخشی، علوهای فیزیوتراپی و توانبخشی، کلینیککلینیک

 اعصاب، رفتار حرکتی و ... دارد.

 

 

 PowerRehabمربوط به مدل کامپیوتری و اولین نمونه ساخته شده دستگاه تصاویر 
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 PowerRehabردهای کارب

 اسکلتی-ایتشخیص و توانبخشی اختالالت ماهیچه -1

ت را مختل کرده و احتمال آسیب آل حرکها آگونیست/آنتاگونیست توالی ایدهدم تعادل در عملکرد ماهیچهع

گیری، آنالیز و درمان این عدم امکان تشخیص، اندازه PowerRehabدهد. دستگاه به مفاصل را افزایش می

ها را دارد. یکی از ویژگیهای قابل توجه این دستگاه قابلیت انجام تست و آنالیز نتایج در خالل انجام تعادل

 باشد.تمرینات حرکتی می

 ارتوپدی و تروماتولوژیتوانبخشی  -2

واند تعد از اعمال جراحی ارتوپدی مانند تعویض مفاصل و یا درمان پارگی رباط صلیبی و ... این دستگاه میب

برای توانبخشی بیمار بسیار سودمند باشد. این دستگاه قادر است با کمترین قدرت عضالنی بیمار و کمترین 

ایزومتریک، ایزوکینتیک و ایزوتونیک را بصورت کامال کنترل شده و محدوده حرکت مفاصل تمرینات پسیو، 

ایمن بر روی بیمار اعمال کند و به تدریج با افزایش توان بیمار، تمرینات را با قدرت بیشتر و محدوده حرکتی 

 بزرگتر انجام دهد.

 های عصبیتوانبخشی اختالالت حرکتی ناشی از عارضه -3

های عصبی کاهش یافته است، برای مثال بعد از ضربه مغزی، ه لحاظ عارضهمانی که عملکرد حرکتی بیمار بز

     ها متمرکز بر روی بازگرداندن کنترل و هماهنگی حرکت ماهیچهسکته مغزی و ... فعالیتهای توانبخشی 

 %111 با کنترل حرکت و نیروها بصورت با قابلیت انجام تمرینات پسیو PowerRehabدستگاه  گردد.می

ای هآغاز کرده و رفته رفته با بازیابی کنترل حرکت توسط بیمار و همزمان با نمایش فیدیک بیمار %1دستگاه و 

  .بیمار تغییر دهد %99دستگاه  %1کنترل تمرین را تا  ،در انجام حرکتمربوط به میزان مشارکت بیمار 

زمان باشند و همای واقعیت مجازی قابل انجام میرایانهعلی رغم این کلیه تمرینات بصورت هماهنگ با بازیهای 

 د.شوها جهت افزایش انگیزه بیمار در صفحه نمایش نشان داده داده میبا انجام تمرینات انواع بیوفیدبک

 ایورزش حرفه -4

ها در حین انجام تمرینات با قابلیت سنجش قدرت عضالنی و اخذ انواع فیدبکPowerRehab ستگاه د

ط رد. شرایای داایزوکینتیک و ایزوتونیک کارایی باالیی در ارزیابی و همچنین تمرین و پرورش ورزشکاران حرفه

گیری دقیق از فرآیند تمرینات و مقایسه نتایج هر جلسه و گزارشهای دقیق تمرین و فیدبک کامال استاندارد

دهد، که ابزار قدرتمندی برای مربیان جهت جلسات مختلف روند پیشرفت ورزشکار را روی نمودارها نمایش می

 باشد.دهی مناسب ورزشکاران میتمرین
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 کاربردهای تحقیقاتی -5

های تتس وتمرینات  در حین تیکو حر نیروییهای گیری دقیق انواع فیدبکدستگاه با قابلیت اندازه ینا

ل های کانسنتریک و اکسنتریک و قابدر تمامی حالت و، ایزومتریک، ایزوکینتیک و ایزوتونیکمختلف پسی

برای انجام تحقیقات در زمینه  رود کهبه شمار می ابزار قدرتمندی ،ها ومفاصل بدنتنظیم برای تمام اندام

همچنین با استفاده از انواع بازیهای  تواند مورد استفاده قرارگیرد.می بیومکانیک، توانبخشی و طب ورزشی

 یرایانه ای واقعیت مجازی و استفاده از بیوفیدبک و امکان انجام تحلیل های پیچیده از جمله تحلیل فرکانس

ی ای عصبامکان مدل سازی سیستم ماهیچه ،م در خالل تمرینات مختلفا فرد سالیو پاسخ حرکتی بیمار و 

  NeuroRehabilitation،MotorLearning ، MotorControlفرد را میسر می سازد که در تحقیقات 

  .کاربرد دارد

مختلف عصبی گروههای  -ایسیستم ماهیچه سازیهای کافی برای مدلآوری دادهعالوه بر این در صورت جمع

های عصبی ای، انواع بیماران که دارای اختالالت حرکتی ناشی از عارضهلم، ورزشکاران حرفهااز جمله افراد س

    .          .. و (CP)های ستون فقرات، فلج مغزیاز جمله سکته مغزی، ضربه مغزی، پارکینسون، آلزایمر، آسیب

به موقع بسیاری از اختالالت حرکتی  توان از این سیستم برای تشخیص و پیشگیری و درمانمیمی باشند، 

 استفاده نمود.

 

 


