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SŁOWO WSTĘPNE

Targi REHACERE - to największe na świecie targi w dziedzinie rehabilitacji,
pielęgnacji,

higieny,

turystyki

bez

barier,

opieki

nad

osobami

z niepełnosprawnościami, osobami starszymi oraz integracji zapobiegającej wykluczeniu
społecznemu osób z różnymi dysfunkcjami.
Co roku w Düsseldorfie spotykają się specjaliści z całego świata dokonując prezentacji
najnowszego sprzętu rehabilitacyjnego, zarówno poprzez wizualne prezentacje eksponatów
targowych, wystawy, jak i seminaria tematyczne, konferencje, kongresy i pokazy. Targi
w Düsseldorfie są cykliczną imprezą na arenie międzynarodowej i odbywają się od 40 lat.
W roku 2018 Rehacare odbywało się pomiędzy 26 a 29 września. Impreza przybiera
coraz większe rozmiary: w tym roku było blisko 50 tysięcy odwiedzających, rekordowa liczba
wystawców, bo aż 967 stoisk z 42 krajów! W rezultacie tegoroczne targi osiągnęły kolejny
rekord plasując się jako wydarzenie numer 1 tego typu na świecie.
Oferta targów obejmuje: fizjoterapię, ergoterapię (terapię zajęciową),

żywienie,

wyposażenie kuchni dla osób z niepełnosprawnością, wózki, pojazdy dla osób
z niepełnosprawnością ruchową, sprzęt ułatwiający poruszanie się, terapię i trening, opiekę
codzienną,

technologie

pomocnicze

dla

osób

niewidomych,

głuchych,

sport

niepełnosprawnych, środki komunikacji, wyposażenie domów i mieszkań, odzież, higienę
ciała, środki pomocnicze i sprzęt do opieki, wykształcenie, miejsca pracy dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami, a także turystykę bez barier.
Głównym tematem Rehacare 2018 była MOBILNOŚĆ. Innowacje polegały na
prezentowaniu coraz to nowszych technologii, inteligentnych rozwiązań np. sterowanych
komputerowo egzoszkieletów, ortez czy wózków. Nie zabrakło w tym roku wystaw
z prezentowaniem nowoczesnych pojazdów dla osób z niepełnosprawnościami, pokazywano
coraz doskonalsze rozwiązania. Prezentowano ciekawe rozwiązania również certyfikowane
dostosowania do samochodów dla osób z niepełnosprawnościami.
Innowacje na tegorocznych Rehacare dotyczyły także bogatej i szerokiej oferty gamy
sprzętu codziennego. Dzięki nowym wynalazkom osoba z reumatoidalnym zapaleniem
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stawów może pokroić chleb, dziecko ze spektrum autyzmu może wyciszyć się w specjalnych i
wyciszających łóżkach, a osoba poruszająca się na wózku może "bez barier" pożeglować
sobie po morzach i jeziorach.
W Rehacare biorą też udział polscy producenci. Dotychczas na tych targach Polskę
reprezentowały m.in. następujące firmy.:
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Europejskie Centrum Krioterapiii Rehabilitacji
Instytut Zdrowia Człowieka
NZOZ Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe
Centrum Kształcenia i Rehabilitacji
Noel
Arleh Medical
Creator
ANTAR SP.J.
MEDEN-INMED
P.T. Tanalski
Reha Fund
Interservis
Medort
Zakład Sprzętu Rehabilitacyjnego
St. Misiarz ART.-REH
LIW Care Technology
MBL Poland
Terma Technologie
AssisTech
Prodomus
Harpo
Bosmann
KRIOSYSTEM
Reha-Bed
Rehasense
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia SAZ
ASTON
F.H.P. LignuMa
MYWAM
PPH GM-Gryt Michał
Podsumowując na targach REHACARE każdy znajdzie tu coś dla siebie i osoby

z różnymi dysfunkcjami, czy to fizycznymi, sensorycznymi, poznawczymi, czy opiekunowie
takich osób. Świat i technologia "idzie do przodu", podążajmy za tym i wpływajmy na
poprawę naszej jakości życia.
Dominika Zawadzka
6

WÓZKI I AKCESORIA
W tym roku targi Rehacare 2018 stały pod znakiem mobilności, dlatego na każdej hali
można było zauważyć dużą ilość stanowisk różnego rodzaju z wózkami. Największą część
stanowiły wózki manualne aktywne. To bardzo obiecująca tendencja, gdyż oznacza to, że
osoby z niepełnosprawnością chcą pozostać aktywne i chcą się poruszać niezależnie. Targi
były okazją do zaprezentowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Wielu
przedstawicieli czołowych firm twierdzą, że rynek wózków manualnych zdążył już ustalić
pewne standardy i obrać konkretny kierunek. Mianowicie wózek musi być lżejszy, łatwiejszy
w transporcie i jak najlepiej spełniać potrzeby klienta. Dlatego też, w tym Raporcie oprócz
przykładów wózków, zostaną zaprezentowane niezależne dodatki, które są przyjmowane
przez rynek bardzo obiecująco i często trafiają w indywidualne potrzeby klienta. Warto
zauważyć, że większość z tych innowacyjnych rozwiązań można zamontować w większości
standardowych wózków.
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WÓZEL MAUALNY AKTYWNY Z KARBONOWĄ RAMĄ
Model: Noir 2.0 firmy Progeo
Cena: 6000- 7000 Euro
Opis: Firma Progeo jest liderem w kwestii wózków manualnych z karbonową ramą.
Technologia ta sprawia, że wózek jest niesamowicie lekki (6.6 kg), a przy tym też bardzo
wytrzymały. Karbonowe ramy mają to do siebie, że muszą zostać wykonane w wymiarach
i konfiguracji dla konkretnego klienta. Wózek ten charakteryzuje się świetną mobilnością,
a

także

dynamicznym

designem,

który

nie

jest

stygmatyzujący

dla

osób

z niepełnosprawnością. Firma oferuje szeroką gamę kolorów, starając się dogodzić każdemu
indywidualnemu klientowi.

www.rehateamprogeo.com
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WÓZEK ZE STOPÓW LEKKICH AKTYWNY
Model: Trigofirmy Vermeiren
Cena: ok. 4000 zł
Opis: Wózek Trigo wykonany z aluminium daje wiele możliwości konfiguracji. Optymalna
proporcja elementów, które są ruchome w stosunku do stałych elementów, sprawiają,
że wózek charakteryzuje się uniwersalnością i trafia w potrzeby klienta. Wózek ma
możliwość zmiany środka ciężkości, zmiany kąta nachylenia kół. Zaletą tego sprzętu jest
również ergonomia, klient może zmienić kąt i wysokość oparcia, które tak jak siedzisko jest
wyłożone wysokiej jakości materiałami jak taśmy velcro czy materiał techniczny CORDURA®.
Wózek wyróżnia dynamiczny design i szeroka gama kolorów do wyboru.

www.vermeiren.pl
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WÓZEK ELEKTRYCZNY TERENOWO POKOJOWY Z NAPĘDEM CENTRALNYM
Model: SIGMA firmy Vermeiren
Cena: 10000 zł
Opis: Wózki elektryczne, również wpisują się w trendy rynku i są co raz mniejsze, bardziej
ergonomiczne i manewrowe. Tak samo jest z wózkiem Sigma, który charakteryzuje się
napędem centralnym. Koło umieszczone w centralnej części zapewnia sporą manewrowość
i ostry kąt skrętu. Model ten zapewnia sporą możliwość konfiguracji jak np. regulacja
głębokości siedziska, kąt oparcia, a opuszczane podłokietniki ułatwiają transfer. Wózek ze
względu na swoje niewielkie gabaryty, może zostać złożony i umieszczony w bagażniku
nawet niewielkiego auta.

www.vermeiren.pl
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MECHAZNIM NAPĘDOWY
Model: Nudrive Air
Cena: ok. 2000 Euro
Opis: Nudrive to manualny system napędowy, mający na celu redukcję siły potrzebnej do
napędzania wózka. Baza urządzenia jest umieszczania w centralnej części kół, od niej od
chodzą uchwyty, użytkownik przesuwa dźwignię do przodu nabierając prędkości, pociągając
do tyłu hamuje. System jest bardzo wydajny i ergonomiczny, a także łatwy w nauce.
Urządzenie pasuje do niemal wszystkich typów kół o standardowych wymiarach. System
pomaga przebyć użytkownikowi dłuższą drogę przy mniejszym nakładzie sił. W odróżnieniu
do elektronicznych napędów, pozwala wciąż pozostać osobie z niepełnosprawnością, osobą
aktywną fizycznie.

www.nu-drive.com
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INNOWACYJNE KOŁA
Model: Loopwheels firmy Jelly Products Ltd
Cena: 6000 zł
Opis: Brytyjska Firma wychodzi nam na przeciw z innowacyjnymi kołami Loopwheels.
Nietypowa konstrukcja, która zamiast standardowych szprych posiada karbonowe pętle
w plastikowej powłoce, ma zapewnić redukcję odczuwanych wstrząsów i wibracji, aż do
70%. Koła idealnie sprawdzają się na nierównych nawierzchniach takich jak kostka brukowa
czy drogi gruntowe, ale także na równych nawierzchniach. Koła redukują również wstrząs
podczas zjeżdżania np. z krawężników czy progów, dzięki temu użytkownik jest chroniony
przed różnego rodzaju mikrourazami. Producent oferuje również szeroką gamę kolorów do
wyboru, a same koła dobrze się prezentują nadając wózkowi dynamiczny wygląd.

www.loopwheels.com
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ELASTYCZNE OPARCIE
Model: Original firmy Tarta
Cena: ok. 1000 Euro
Opis: Ergonomiczne oparcie firmy Tarta, wyróżnia się wysokiej jakości wykonaniem,
dynamicznym designer, ale przede wszystkim zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas
korzystania z różnego rodzaju wózków. Oparcie jest elastyczne, a przy możliwości szerokiej
dostosowania do indywidualnych potrzeb, daje gwarancje wygody i zabezpieczenia przed
różnymi urazami.

www.tartadesign.com
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SYSTEM NAPĘDOWY Z ŻYROSKOPOWĄ STABILIZACJĄ
Model: Nomad Kit firmy Autonomad Mobility
Cena: 5000 funtów
Opis: Wspomagający system napędowy, jest montowany w wielu wózkach i jest dosyć
powszechny, lecz ten wyróżnia się dzięki systemowi z żyroskopową stabilizacją. Pomaga on
wprowadzić wózek w balans i utrzymać go. System jest zasilany baterią o zasięgu nawet 16
km. System posiada wiele certyfikatów bezpieczeństwa i pasuje do większości
standardowych wózków.

www.autonomad-mobility.com
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WÓZEK Z RAMIENIEM ROBOTA
Model: W pełni wyposażony wózek z ramieniem robota firmy FOCAL
Opis: Przedstawiony wózek łączy w sobie ergonomiczne rozwiązania, posiada trzy możliwości
sterowania: za pomocą ust, za pomocą tabletu oraz ręczne. Każdy element wyposażenia
można

zakupić

osobno,

tak

aby

jak

najlepiej

spersonalizować

wózek.

Przedstawione udogodnienia to min. robotyczne ramię przeznaczone do stosowania
w różnych sytuacjach w życiu codziennym. Może być wykorzystywane przez osoby
z

zaburzonymi

funkcjami

ręki

lub

całkowitym

ich

brakiem.

Dynamiczne podpórki na ręce, pomagające utrzymać ciężar ramienia. Wspierają one
naturalny ruch ramienia wykonywany przez klienta podczas codziennych czynności.
Oprócz wyżej wymienionych możliwymi do zainstalowania są także uchwyty na kubek oraz
na papierosa wraz z popielniczką, narzędzia do chwytania, modułowe zagłówki, komponenty
do montażu i użytkowania sprzętu do wspomagania oddychania, oraz narzędzia
komunikacyjne.

www.focalmeditech.nl
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SCHODOŁAZY
Ciekawą alternatywą dla standardowych podjazdów lub mobilnych krzeseł
naschodowych są schodołazy. Schodołazy są projektowane w celu transportowania wózków
inwalidzkich po schodach w taki sposób, by nie ingerować w ściany budynku. Jest to mobilne
rozwiązanie, które można wykorzystać w dowolnym miejscu, budynku, bez potrzeby użycia
siły osoby asystującej.
Model: T.G.R Jolly
Cena: 7 999 – 12 499 złotych
Opis: Schodołazy są w stanie przetransportować wszystkie typy wózków. Urządzenia są
tworzone zarówno do transportowania wózków aktywnych jak i elektrycznych. Asystent
osoby, poruszającej się przy użyciu wózka inwalidzkiego, steruje schodołazem używając
kontrolera. Urządzenie może być rozłożone na dwie części, dzięki czemu można łatwiej
włożyć je do bagażnika samochodu.

www.e-schodolazy.com.pl
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PODNOŚNIKI- WINDA SUFIITOWA
Model: Winda sufitowa firmy HÖGG
Opis: Zapewnia całkowitą niezależność i mobilność. Jest to forma podnośnika, dzięki któremu
można transportować osobę wraz z wózkiem po schodach, bez konieczności schodzenia
i wchodzenia na wózek. Wózek jest podwieszony, a podnośnik jest obsługiwany dzięki
ergonomicznym elementom sterującym i indywidualnej regulacji. Obsługa dźwigu jest prosta
i dostosowana również do osób z obniżoną sprawnością kończyny górnej. Proste odczepiane
regulacje umożliwiają nawet prowadzenie szynowe przez drzwi. Napęd spełnia wymogi
technologiczne i gwarantuje trwałe bezpieczeństwo.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNwww.hoegglift.ch
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PODNOŚNIKI PLATFORMOWE
Model: Podnośniki platformowe firm LiftUnion i LiftWerk

Opis: Podnośniki platformowe pokonują stopie, schody proste, zakręty i podium.
Zastosowanie ich jest możliwe zarówno w budynku, jak i na zewnątrz. Poniższe informacje
odnoszą się do wszystkich podnośników platformowych: Podnoszone rampy dostępowe,
klapy bocznei rygiel blokujący zapewniają użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo
podczas jazdy. Ruch odbywa się za pomocą delikatnego naciśnięcia klawisza. Aby nie
zabierać niepotrzebnie miejsca, podnośniki są składane u dołu schodów lub umiejscowione
w rogu. Pod względem koloru większość wind w danym otoczeniu może zostać
dostosowana. Aby jazda była jeszcze bardziej komfortowa, winda zmniejsza prędkość
w zakrętach i przyspiesza ponownie na linii prostej.

www.liftwerk.de
www.liftunion.de
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SKŁADANE SCHODY
Model: Flexstep
Opis: Istnieją także innowacyjne rozwiązania, jak np. schody składające się w platformę,
dzięki jednemu przyciskowi. To rozwiązanie jest nad wymiar estetyczne, ekonomiczne oraz
świetnie komponuje się z wystrojem. Jest to wygodny i bezpieczny sposób przemieszczania
się osoby na wózku po schodach, gwarantując przy tym nowoczesny design i bardzo
wyszukane rozwiązanie.

www.liftunion.de
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SYSTEM SZYNOWY

Model: System szynowy firmy Herrmann
Opis: Systemy szynowe są ciekawą alternatywą dla klasycznego transportowania po budynku
osób z niepełnosprawnościami. Montowane na suficie prowadnice mogą przechodzić między
różnymi pomieszczeniami a zainstalowany na nich dźwig umożliwia podniesienie i transport
danej osoby bez narażania asystenta na przeciążenia związane z dźwiganiem.
Wystarczy zapiąć pasy bezpieczeństwa, a resztą możemy sterować za pomocą kontrolera lub
przesuwając całość w dowolnym kierunku po szynie.
Firma posiadająca ciekawą ofertę systemów szynowych to Herrmann posiadająca dźwig
o możliwości podniesienia 300 kg.

www.herrmann-co.de
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PRZYSTOWANIE SAMOCHODÓW
Przy przystosowaniu samochodów mocny nasick kładziony jest na szerokie grono
odbiorców oraz wysoką ergonomię każdego z produktów. Na targach Rehacare było dużo
firm proponujących różnorakie przystosowania jak np. Audi, EDAG, Volkswagen, HURT, SWRehamobil.

Jednak najciekawszą i największą ofertę przedstawiła firma Veigel.

Firmy opracowują szeroką gamę urządzeń wspomagających jazdę i niestandardowych
urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania techniczne zapewniają autonomię,
niezależność i mobilność. Bez względu na to, mówimy o sterowaniu ręcznym, wspomaganiu
kierownicy, czy siedzeniu dla kierowców lub pasażerów - zawsze uwaga jest skupiona na
korzyściach, jakie te produkty przynoszą danej osobie. Materiały pomocnicze spełniając
wszystkie certyfikowane standardy pod względem jakości i bezpieczeństwa.
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Model: Wielofunkcyjne urządzenie sterujące „MyCommand”
Cena: 2 995 USD
Opis: Zapewnia ono pełną kontrolę w ręce: do 14 drugorzędnych funkcji takich jak
wskaźnik, światło lub klakson.

www.veigel-automotive.de
www.goldenmobility.ca
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SYSTEM CHOWAJĄCY WÓZEK
Model: System chowający wózek firmy EDAG
Opis: Jest to ramię zamontowane w bagażniku pojazdu, pomagające schować wózek za
siedzenie kierowcy. Osoba chcąca prowadzić pojazd musi jedynie wsiąść do pojazdu
i przycisnąć przycisk. System otwiera tylnie drzwi, znajdujące się za kierowcą oraz wysuwa
mechaniczne ramię, na które możemy zaczepić nasz wózek. Następnie wystarczy wcisnąć
przycisk, aby schować wózek a ramię wciągnie go za siedzenie kierowcy i zamknie
automatycznie tylnie drzwi. System ten można zamontować w każdym samochodzie typu
Kombi, niezależnie od modelu.

www.edag.de
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SIEDZĄCE ŁÓŻKO REHABILITACYJNE
Model: łóżko firmy Isko Koch
Opis: Łóżko posiada obrotowe siedzisko, dzięki czemu z pozycji leżącej można przejść do
pozycji siedzącej. Dzięki temu przestrzeń do wykonywania różnych aktywności zwiększa się,
a użytkownik może się swobodnie poruszyć. Z roku na rok projektowane są łóżka, które mają
być coraz lżejsze, łatwiejsze w transporcie, nowoczesne, wykonane z odpowiednich,
miękkich materiałów oraz z funkcją regulacji.

www.isko-koch.de
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ŁÓŻKO ŁATWE W TRANSPORCIE
Model: Euro 1000 Range firmy HMS-VILGO
Cena: około 1000 Euro
Opis: Wbudowane kółka oraz odczepiane ramy łóżka pozwalają na transport łóżka w każde
miejsce. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca i jest lekkie. Posiada wbudowaną instalację,
która reguluje poziom nachylenia oparcia. Dzięki temu użytkownik może samodzielnie
poprawić swoją pozycję na bardziej ergonomiczną.

www.hms-vilgo.com
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ŁÓŻKO DWUOSOBOWE
Model: Euro Harmonie Avant-Garde Twin Bed / The Euro Design Twin Bed firmy HMS-VILGO
Cena: około 3000 Euro
Opis:

Zaletą

tego

łóżka

jest

możliwość

używania

go

zarówno

przez

osoby

z niepełnosprawnością i osoby pełnosprawne. Dobre wrażenie robi sam nowoczesny wygląd
łóżka, możliwość wyboru elementów wykończeniowych, wymiarów łóżka oraz dwa osobne
materace, które można niezależnie regulować na 3 poziomach: głowy, tułowia oraz kolan.

www.hms-vilgo.com
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ŁÓŻKO DZIECIĘCE
Model: szeroka gama łóżek dziecięcych firmy Savi Reha Solutions
Opis: Wśród łóżek znalazła się również propozycja dla młodszych użytkowników. Zaletą tego
produktu jest ogromny wybór modelu, umiejscowienia wejścia oraz wybór wysokości.
Kolorowe wykonanie oraz ogrodzona przestrzeń stwarza wrażenie miejsca, w którym dziecko
może spędzić czas, pobawić się oraz wyciszyć. W zaburzeniach funkcji sensorycznych,
autyzmu jest idealną strefą wyciszenia i bezpieczeństwa.

www.savi.de
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MATERAC DYNAMICZNY
Model: Materac PRO-CARE OPTIMA firmy APEX
Opis: Jest to najbardziej zaawansowany materac na rynku, który łączy automatyczną
regulację ciśnienia w komórce, opcjonalną terapię Heel Relief i stałą niską ciśnieniem.
Kluczową cechą materaca jest możliwość regulacji ciśnienia do 2/3 jego pojemności
zapewniając stała terapię niskociśnieniową. Naśladuje naturalne wzorce ruchu podczas snu,
poprawia krążenie, zapewnia wizualne i dźwiękowe alarmy w sytuacjach awaryjnych.
Posiada łatwą do czyszczenia, wodoodporną warstwę ochronną. Materac większa ciśnienie
w całym materacu o 5 mmHg, aby zapewnić optymalne wsparcie w obszarze kości krzyżowej
w pozycji Fowlera (siadanie na siedząco).

www.apexmedicalcorp.com
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W tym roku było niewiele mebli, a większość z nich nie różniła się od siebie. Cechą
pod jaką można rozpatrywać np. fotele jest komfort, elektroniczne dodatki, regulacja
w różnych odcinkach ciała człowieka. Ważne dla potencjalnej osoby z niepełnosprawnością
ruchową jest uzyskanie wygodnej możliwości do zmiany miejsca siedzenia.

SOFA Z REGULACJĄ
Model: sofa firmy be lifted
Opis: Sofa posiada regulację w górę i w dól sterowaną przez pilota lub aplikację pobraną
przez internet, którą każdy użytkownik mający smartfona może mieć w telefonie. Regulacja
sofy znacznie ułatwia samodzielny transfer użytkownika jak i wspomagany osobą trzecią.

www.mybelifted.de
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EGZOSZKIELTETY I PROTEZY
Używanie tego typu rozwiązań jest współcześnie bardzo rzadka. Czasem stasuje się
egzoszkielety do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Producenci proponujący tego typu rozwiązania
na targach rehabilitacyjnych uważają, że jest to przyszłościowe rozwiązanie jednak nie na
tym etapie, gdyż koszt produkcji jednego modelu jest zbyt drogi. Same egzoszkielety
sprawdzają się w warunkach klinicznych i rehabilitacyjnych niż w codziennym użytkowaniu
w środowisku domowym. Propozycje, które pojawiły się na targach często były tylko
prototypami.
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EGZOSZKIELET REWALK
Model: REWALK
Opis: Ten system polecany jest do całodziennego chodzenia zarówno w domu oraz w
środowisku zewnętrznym. Posiada najwyższą prędkość chodu. Najbardziej przypomina chód
naturalny. Można go również wykorzystywać do rehabilitacji w klinikach i szpitalach.
Przykłady innych firm: REWALK, GO INDEGO THERAPY, T-ROBOTICS

www.rewalk.com
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MECHANIZM WSPOMAGAJĄCY CHODZENIE
Model:Honda Walking Assist
Opis: To urządzenie, które ma na celu wspomóc wydajne chodzenie. Mechanizm pomaga
wykonać pierwszy ruch, który zostaje zapoczątkowany z ruchu bioder. Wbudowane czujniki
określają kąt pod jakim ma zostać zgięta kończyna dolna. Urządzenie gromadzi informacje
(np.długość kroku, szybkość, wydajność), która można przeanalizować na swoim
komputerze. W porównaniu do innych urządzeń tego typu, to jest lekkie i małe.

www.world.honda.com
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PROTEZY
Model: Protezy Bebionic firmy Ottobock
Opis: Są to produkty z najwyższej, technologicznej półki. Dzięki niemu osoby po amputacjach
mogą wrócić do wykonywania takich czynności jak wiązanie sznurówek. Dzięki 14 różnym
układom uchwytów i pozycjom dłoni, sztuczna ręka bebioniczna jest zaprojektowana tak, aby
poradzić sobie z niemal wszystkim, co należy zrobić w ciągu przeciętnego dnia: od jedzenia
posiłków i noszenia torebek, do otwierania drzwi, włączania świateł i pisania.

www.bebionic.com
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Przyrządy do ćwiczeń biernych pomagają wywołać ruch poruszający częścią ciała.
Takie ćwiczenia są niezbędne, gdy siła mięśniowa nie pozwala wykonać ruchu w stawie, przy
np. częściowym lub całkowitym odnerwieniu mięśni, urazach kręgosłupa, urazach
ośrodkowego układu nerwowego, nerwów obwodowych, przy niedowładach i porażeniach.
W tym roku wachlarz produktów tej kategorii był bardzo szeroki.
SYSTEM WSPARCIA HAPPY REHAB

Model: Happy Rehab firmy Innovaid

Opis: Jest to interaktywny stały system wsparcia dla rehabilitacji motoryki i umiejętności
poznawczych. Intensywne treningi poprawiają codziennie czynności, równowagę, chodzenie
i wchodzenie po schodach. Specjalnie zaprojektowane gry komputerowe trenują różne
partie mięśni. Urządzenie prowadzi statystyki, dzięki którym użytkownik może monitorować
swoje postępy. Istnieje możliwość dostosowania do indywidualnego użytkownika, dzięki
czemu dobierany jest poziom trudności ćwiczeń w zależności od poziomu funkcjonalnego.

www.iaid.dk
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ROBOT REHABILITACYJNY
Model: MyRobert
Opis: Jest to robot wspomagający rehabilitację pacjentów (ćwiczenia bierne). Dużą zaletą
robota jest fakt, że terapeuta inicjuje ćwiczenia, a urządzenie zapamiętuje sekwencje ruchu i
ją powtarza bez udziału osób trzecich. Posiada wbudowane kółka, dzięki czemu jest mobilny i
można umieścić go do każdego łóżka, podłączając go jedynie do prądu. Ćwiczenie z robotem
pozytywnie wpływają na pracę stawów, poprawiają ciśnienie i krążenie oraz stymulują pracę
mięśni. Celem pracy roboty oprócz rehabilitacji, jest odciążenie terapeuty i zapewnienie
ergonomicznych warunków pracy.

www.myrobert.com
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URZĄDZENIE DO TERAPII RUCHOWEJ
Model: Motomed MUVI
Opis: Przy terapii ruchowej urządzeniem MOTOmed MUVI pacjent sam podejmuje decyzję
czy chce przeprowadzać terapię z pomocą wspomagania ruchów silnikiem czy bez.
Urządzenie pozwala ćwiczyć jednocześnie kończyny górne i dolne. Jest wygodne, lekkie,
łatwe w obsłudze. Inteligentne, cyfrowe sterowanie ruchami powoduje, że reakcje
urządzenia dopasowują się indywidualnie do każdego pacjenta.

www.motomed.com
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ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH I SENSORYKI
Zaburzenia funkcji poznawczych to jeden z najczęściej występujących deficytów
wśród osób starszych. Wraz z wiekiem stopniowo pogarsza nam się zdolność do odbierania
informacji z otaczającego nas świata za pomocą narządów zmysłów. Można zatem rzec, że
niepełnosprawność owych funkcji dotyczy nas wszystkich albo już teraz, albo w bliższej lub
dalszej przyszłości.

Tematem przewodnim tegorocznych targów była mobilność. Wiele innowacyjnych
rozwiązań

wprowadzono,

niepełnosprawnościami

aby

funkcji

umożliwić
poznawczych

osobom
i/lub

z

wszelkiego

sensorycznych

rodzaju

korzystanie

z nowoczesnych technologii. Nawet najbardziej zaawansowane technicznie oprogramowanie
czy urządzenie może być zdatne do obsługi pod warunkiem, że uczynimy korzystanie z niego
wystarczająco intuicyjnym. Znaną powszechnie opinią jest, że interwencje i adaptacje, które
stosuje się u klientów/pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych muszą być jak
najprostsze. Warto jednak zauważyć, że implementowanie zbyt prostych rozwiązań
ogranicza ogromny potencjał ludzkiego umysłu do uczenia się, zapamiętywania, koncentracji
i łączenia faktów. W tej dziedzinie nie ma złych rozwiązań, są jedynie te źle dobrane pod
możliwości danej osoby. Obecnie sprzęt do rehabilitacji i opieki nad osobami z zaburzeniem
funkcji poznawczych koncentruje się na aspekcie usamodzielniania i biofeedback'u. Na topie
są oprogramowania i sprzęt symulujący wykonywanie rzeczywistych aktywności, takch jak
np. mycie okien, ale wprowadzający ułatwienia/utrudnienia w zależności od możliwości
użytkownika.

W zakresie zaburzeń narządów zmysłów niewiele się zmienia na rynku
międzynarodowym. Układ nerwowy jest bez wątpienia najbardziej skomplikowaną strukturą
ludzkiego ciała, z tego też powodu nie mamy jeszcze wystarczających możliwości aby
głęboko ingerować w jego funkcjonowanie. Zamiast przeciwdziałać osłabieniu funkcji
sensorycznych raczej stawia się na dostosowanie innych czynności dnia codziennego tak, aby
były one możliwe do wykonania pomimo ograniczeń danej osoby.
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Prężnie rozwija się aspekt profilaktyki w obu dziedzinach. Nie ulega wątpliwościom,
że duży wpływ na rozwój ludzkiego umysłu ma liczba informacji do niego docierających.
Zjawisko zwane deprywacją sensoryczną jest istotnym zagrożeniem dla rozwoju
i podtrzymania funkcji poznawczych jak i sensorycznych. Znakomitym rozwiązaniem jest
stosowanie terapii multisensorycznej - to właśnie sprzęt stosowany w tego typu zabiegach
cieszy się największym zainteresowaniem.
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ELEKTRONICZNE KASETKI NA LEKARSTWA
Producent: Sundo Homecare, Medi-7, Anabox i wiele innych
Cena: 30 – 70 PLN (w zależności od wbudowanych funkcji i rozmiaru)
Opis: Elektroniczne kasetki na lekarstwa nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem
szczególnie wśród osób starszych. Większe możliwości dostosowania takiego sprzętu pod
szerokie grono nabywców jedynie zwiększają popyt. Modele z sygnałem dźwiękowym, który
emitowany jest z połączonego przez Bluetooth odbiornika (najczęściej w postaci zegarka) są
szczególnie przydatne w przypadku, gdy zaburzona jest funkcja rozpoznawania czasu i pory
dnia. Dostępne są także modele z przedziałami na 7 dni tygodnia, lub na cały miesiąc.

www.sklepikseniora.pl

39

SPRZĘT DO ZDALNEJ KONTROLI GŁOSOWEJ/MANUALNEJ 2SPEAK/2TOUCH
Producent: Insors GMBH
Opis: Za pomocą specjalnego odbiornika, który może być również zainstalowany w postaci
aplikacji na smartfonie, można za pomocą komunikatów głosowych, bądź manualnie
obsługiwać wiele sprzętów elektronicznych i gospodarstwa domowego. Program operuje
w wielu językach (w tym oczywiście w języku polskim) i jest w stanie rozpoznawać nawet
niewyraźnie nadane komunikaty. Posiada funkcje wytłumienia, która minimalizuje ingerencje
hałasu tła i szumu w precyzyjność odbioru komunikatu. Sprzęt doskonale nadaje się dla osób
niewidzących lub niedowidzących.

(insors.de)

www.insors.de
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OPROGRAMOWANIE DO TERAPII FUNKCJI POZNAWCZYCH HEADAPP
Producent: HelferApp AG
Cena: 1 moduł – 10 EUR, 2 moduły – 15 EUR, 3 moduły – 20 EUR
Opis: HeadApp to oprogramowanie na PC (Windows i Mac), tablety oraz smartfony (Android
i iOS), oferujące wieloaspektowe ćwiczenia zdolności poznawczych i procesów kognitywnych.
W zależności od liczby wykupionych modułów można skupić się na konkretnych obszarach
terapii, takich jak pamięć krótkoterminowa, komunikacja, reakcja i kontrola zachowań
impulsywnych, liczenie, analiza wzrokowa, podzielność uwagi, skupienie i koncentracja
i wiele innych. Oprogramowanie dokumentuje postępy użytkownika i zapisuje je w formacie,
który może posłużyć innym terapeutom do oceny diagnostycznej. Wachlarz ćwiczeń jest na
tyle rozbudowany, że każdy może znaleźć takie, które będą mu odpowiadać. Dodatkowo
możliwe jest dobranie poziomu trudności od ćwiczeń bardzo prostych do takich, które
stanowią wyzwanie nawet dla osób zdrowych, zatem może także posłużyć w zakresie
edukacji i rozwoju.

www.headapp.com
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URZĄDZENIA DO KOMUNIKACJI WSPOMAGANEJ
Producent: Jabbla
Cena: za darmo (wersja podstawowa),
płatne (wersje zaawansowane) w zależności od pakietu 20-40 USD
Opis: Jabbla to firma, oferująca oprogramowanie i sprzęt do alternatywnej komunikacji
wspomaganej. Polityka firmy stawia na możliwości ekspresji i wyrażania siebie i widoczne to
jest w ich produktach. Aplikacje można dostosować pod możliwości danej osoby, aby ułatwić
jej możliwość nadawania prostych komunikatów, albo umożliwić nawet te bardziej złożone.
Wersja darmowa oprogramowania możliwa jest do pobrania ze strony głównej producenta
i stanowi dobrą wersję demonstracyjną. Wersje rozszerzone dodają opcje obsługi
multimediów, rozszerzają zakres komunikatów oraz dodają symbole i piktogramy. Niestety
aktualnie obsługiwane są jedynie takie języki jak: angielski, niemiecki, holenderski, francuski,
włoski, szwedzki i norweski.

www.jabbla.com
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POKÓJ WYCISZEŃ SAFESPACE
Producent: Safespaces Ltd
Opis: Safespace to kompaktowe pokoje wyciszeń. Pewne rodzaje niepełnosprawności oraz
chorób psychicznych predysponują do obniżenia progu tolerancji na bodźce sensoryczne
(np. pewne odmiany autyzmu). Dochodzi wówczas do wystąpienia reakcji stresowych, które
mogą być niebezpieczne dla takiej osoby i dla jej otoczenia. Odpowiednio dobrany model
Safespace stanowi bezpieczną przestrzeń, w której może się wyciszyć i uspokoić. Istnieją
modele z podnośnikami, miejscem do spania, funkcją łatwego transportu, miejscem do
zabaw i dowolną kombinacją tych funkcji.

zdj: johnpreston.co.uk
www.safespaces.co.uk
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LUSTRO PIANKOWE
Producent: Nenko BV
Cena: 20 – 30 GBP
Opis: Lustro piankowe, to wygodne w trzymaniu akcesorium do ćwiczenia schematu ciała
u dzieci i dorosłych z zaburzeniami somatognozji. Pianka na obwodzie lustra sprawia, że jest
bardziej odporne na uszkodzenia.

www.nenko.nl
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DÜSSELDORF - MIASTO BEZ BARIER
Düsseldorf to miasto bez barier. Informacja turystyczna udziela wskazówek i sugestii
dotyczących pobytu bez barier w mieście. Należą do nich najbardziej atrakcyjne
atrakcje turystyczne , obiekty

usługowe, a

także

informacje

na

temat dostępnych

noclegów, transportu publicznego i najważniejszych wydarzeń .Miasto oferuje wycieczki
w języku migowym, a także specjalne wycieczki dla osób niewidomych, i dla osób
poruszających się na wózkach.

Miasto szczyci się używaniem symboli przedstawiające różne rodzaje niepełnosprawności
Symbole te mają pomóc w orientacji dostępności miejsc dla osób z poszczególnymi
problemami. Określenie te jeszcze nie oznaczają testowanej dostępności zgodnie z normą
DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny) lub innymi normami. Oprócz tekstów opisowych
odpowiednich instytucji, znajdują się również symbole, które wskazują na dalsze informacje
dotyczące dostępności, które odpowiadają potrzebom danej osoby z konkretnym
problemem.
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ikona

opis

Niewidomi ludzie

Osoby z wadą słuchu

Głuchych

Osoby niedowidzące

Ludzie z trudnościami w nauce

Osoby z problemami z mobilnością

wózki inwalidzkie

seniorzy

www.duesseldorf-barrierefrei.de
Propozycje zmiany symbolu, ikonografiki symbolizującej osobę z niepełnosprawnością
Od niedawna rozpoczęła się dyskusja nad zmianą symbolu przedstawiającego
nieruchomo siedzącą osobę na wózku, na osobę na wózku w ruchu. "Stary" symbol
niepełnosprawności stygmatyzuje oraz nie służy realizacji celu, jakim jest aktywizacja
zawodowa osób z niepełnosprawnościami, ponieważ naraża takie osoby na stygmatyzację
zawodową. Dyskusja trwa.
www.accessibleicon.org
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