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Wstęp
REHACARE uznawane są za największe targi w swojej branży. To wiodące
międzynarodowe targi rehabilitacji, prewencji niepełnosprawności, integracji i opieki. Dzięki
ponad 30-letniej historii i szerokiemu doświadczeniu na rynku, targi te są idealną platformą
dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki lub przewlekle chorych, a także dla osób
starszych, które chcą poprawić swoje możliwości funkcjonowania. To również doskonała
oferta dla dzieci i całych rodzin, opiekunów oraz pracowników medycznych. Jakość
i różnorodność targów REHACARE znajduje odzwierciedlenie w licznych „parkach
tematycznych”, wydarzeniach informacyjnych czy wystąpieniach przedstawicieli branży
rehabilitacyjnej. W targach biorą udział usługodawcy, instytucje finansujące i wystawcy nonprofit.
Zgodnie z założeniami, podstawowymi odbiorcami są również:
- Przedstawiciele związani z handlem medycznym i sanitarnym (Medical and Sanitary
Specialised Trade);
- Przedstawiciele związani z handlem produktami ortopedycznymi (Orthopaedic Trade);
- Przemysł środków medycznych i terapeutycznych / Inne branże (Industry for Medical and
Therapeutic Aids / Other Industry);
- Szpitale, kliniki (Hospital / Clinics);
- Domy opieki oraz dla osób starszych (Nursing Home / Home for the Elderly);
- Władze publiczne (Public Authorities);
- Organizacje osób niepełnosprawnych (Disabled People Organisation);
- Organizacje sportowe osób niepełnosprawnych (Disabled People Sports Organisation);
- Przedstawiciele ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej lub usług opiekuńczych (Ambulant
Nursing / Care Service);
- Osoby związane z działami kosztów produkcji (Cost Unit);
- Gabinety, laboratoria i instytucje medyczne (Surgeries / Medical Laboratory / Institutions);
- Przedstawiciele uczelni i innych ośrodków edukacyjnych (University / College of Higher
Education / Technical College).
W roku 2019, w dniach 18–21 września, na targi REHACARE przybyło 38600
odwiedzających. Innowacyjne i pełne dobrych pomysłów: tak międzynarodowe targi
REHACARE 2019 zaprezentowały się w centrum targowym w Düsseldorfie. Targi
zakończyły się w sobotę 21 września. 38 600 odwiedzających uzyskało informacje od 751
wystawców z 43 krajów na temat pomocy, które ułatwiają życie seniorom, osobom
niepełnosprawnym lub innym osobom wymagającym opieki.
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Przewodnimi tematami, które związane były również z panelami, spotkaniami oraz
forum ekspertów, były w bieżącym roku:
1. Mobilność i podróżowanie (Mobility and travelling);
2. Dzieci z niepełnosprawnościami (Children with disabilities);
3. Praca i włączenie społeczne (Work and inclusion);
4. Sport i rekreacja (Sport and recreation);
5. Pomoce dla osób z niepełnosprawnościami (Aids for people with disabilities) – głównie
sensorycznymi.
Ten podział znajduje również odzwierciedlenie w układzie przedstawianego raportu.
W katalogu targów, wyróżniono natomiast 12 kategorii produktów, proponowanych przez
wystawców:
1. Pomoce do codziennego życia, Gospodarstwo domowe i odżywianie. Odzież, wyposażenie
ochronne (Daily living aids. Household and nutrition. Clothing, protective equipment).
2. Edukacja zawodowa, miejsce pracy i zawód (Apprenticeship, workplace and occupation).
3. Bariery swobodnego funkcjonowania (Barrier free living).
3.1 Poradnictwo w budownictwie i mieszkalnictwie (Advice in construction and housing)
3.2 Pokój dzienny i sypialnia (Area of living and sleeping room).
3.3 Kuchnia, łazienka i toaleta (Area of kitchen, bath and toilet).
3.4 Elektroniczne systemy pomocy (Electronical help systems).
3.5 Inne wyposażenie, takie jak: windy, dźwigi, schodołazy, poręcze, rampy (Other
furnishing).
4. Pomoce dla dzieci (Aids for Children).
5. Komunikacja i porozumiewanie się (Communication).
6. Opieka medyczna (Medical care).
7. Mobilność i pomoce do poruszania się/chodzenia (Mobility and walking aids).
8. Pomoce ortopedyczne (Orthopedic aids).
9. Opieka pielęgniarska nad pacjentami hospitalizowanymi i w ramach opieki domowej
(Nursing care for in-patient and homecare).
10. Podróże, wypoczynek, sport i rekreacja (Travel, leisure, sport and recreation).
11. Trening fizyczny, fizjoterapia i terapia zajęciowa (Physical training, physiotherapy
and occupational therapy)
12. Stowarzyszenia, organizacje, osoby korzystające z opieki instytucjonalnej, usługi
(Associations, organisations, nursing residents, services).

5

W Rehacare biorą też udział polscy producenci. Dotychczas na tych targach
Polskę reprezentowały m.in. następujące firmy.:
➢ ANTAR SP.J.
➢ Arleh Medical
➢ AssisTech
➢ ASTON
➢ Bosmann
➢ Centrum Kształcenia i Rehabilitacji
➢ Creator
➢ Europejskie Centrum Krioterapiii Rehabilitacji
➢ F.H.P. LignuMa
➢ Harpo
➢ Instytut Zdrowia Człowieka
➢ Interservis
➢ KRIOSYSTEM
➢ LIW Care Technology
➢ MBL Poland
➢ MEDEN-INMED
➢ Medort
➢ MYWAM
➢ Noel
➢ NZOZ Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe
➢ P.T. Tanalski
➢ PPH GM-Gryt Michał
➢ Prodomus
➢ Reha Fund
➢ Reha-Bed
➢ Rehasense
➢ St. Misiarz ART.-REH
➢ Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia SAZ
➢ Terma Technologie
➢ Vermeiren Polska
➢ Zakład Sprzętu Rehabilitacyjnego
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W bieżącym roku Polskę reprezentowały na targach następujące firmy:
AssisTech Sp. z o.o. (http://www.assistech.eu/)
Blumil Miłosz Krawczyk (http://www.blumil.com/)
F.H.P. LignuMa AE (http://www.reharot.pl/)
MEDEN-INMED Sp. z o.o. (http://www.en.meden.com.pl/)
NOEL s.c. (http://www.stabilo.krakow.pl/)
REHA FUND Sp. z o.o. (http://www.rehafund.pl/)
REHA-BED SP. z o.o. (http://www.rehabed.pl/)
Rehasense Europe Sp. z o.o. (http://www.rehasense.com/).
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1. Mobilność i podróżowanie (Mobility and travelling)
-Wózki aktywne
Firma Wolturnus projektuje i produkuje wózki aktywne oraz wózki sportowe.
Wykonane są z najmocniejszych materiałów. Znane są z długowieczności, stabilności oraz
utrzymania dobrej i zdrowej pozycji siedzącej. Firma produkuje ramy w oparciu o kształt
ciała użytkownika końcowego, dzięki czemu gwarantowany jest minimalny opór toczenia
i obrotu oraz maksymalna stabilność. Dodatkowo wózki mogą być personalizowane
specjalnie według preferencji klienta.

Źródło: www.wolturnus.dk

Podczas targów REHACARE prezentowane były liczne wózki aktywne. Niemniej
wszystkie oferty były na podobnym poziomie i żaden z produktów nie odznaczał się na
tle pozostałych.
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-Wózki sportowe
Jumper Equipamentos ma na celu stworzenie nowych rozwiązań wspomagających,
takich jak sprzęt sportowy i linia AVD (Aktywność codziennego życia). Firma prezentuje
wózki przystosowane do wykonywania taki aktywności jak m.in. crossfit, tenis,
wakeboarding.

Możliwa

jest

personalizacja

wózka

w

zależności

od

upodobań

kolorystycznych.

Model ,,Crossfit”:
Jest to specjalnie zaprojektowane rozwiązanie sportowe, stworzone w celu
zwiększenia wydajności sportowców z większym bezpieczeństwem, stabilnością i szybkością
podczas treningu funkcjonalnego. Wózek posiada pojedyncze lub podwójne koła
antypoślizgowe, aluminiowe hamulce nożycowe oraz elastyczne lub sztywne oparcie
z regulacją kąta i wysokości.

Źródło: www.jumperequipamentos.com.br
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Model ,,Le Parkour”:

Wózek do codziennego użytku, który umożliwia użytkownikowi pełną i bezpieczną
mobilność. Wózek posiada elementy wykonane z anodowanego aluminium.

Źródło: www.jumperequipamentos.com.br

Model ,,Sitwake”:

Jest to pionierskie rozwiązanie opracowane w Brazylii wraz z lekkoatletą Fernando
Fernandesem, do ćwiczenia wakeboardingu, z aluminiową konstrukcją o wysokiej odporności
i lekkości zapewniającą wysoką wydajność podczas wykonywania manewrów.

Źródło: www.jumperequipamentos.com.br
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Model ,,Swat tennis”:
Specjalne rozwiązanie sportowe, stworzone przez Jumper Equipamentos w celu
zwiększenia wydajności sportowców z większym bezpieczeństwem, stabilnością i szybkością
podczas uprawiania tenisa. Posiada m.in. zdejmowane pojedyncze koła antypoślizgowe oraz
specjalną wysokość i kąt nachylenia podnóżka, w taki sposób by było to bezpieczne podczas
wykonywania szybkich manewrów na korcie.

Źródło: www.jumperequipamentos.com.br

Model , PRO ACTION” do ćwiczeń WCMX:
Pro Action to specjalnie zaprojektowane rozwiązanie sportowe, stworzone w celu
zwiększenia wydajności sportowca. Posiada przednie i tylne zawieszenie, dzięki czemu
wózek inwalidzki WCMX Pro Action zapewnia większe bezpieczeństwo, stabilność
i prędkość podczas manewrowania i skakania.

Źródło: www.jumperequipamentos.com.br
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Firma

posiada

również

w

swojej

ofercie

dynamiczny

stabilizator

pionowy/ PARAPODIUM. Ma on na celu zapewnienie terapeutycznej pracy, gdzie
użytkownik może wykonywać rehabilitację fizyczną i emocjonalną w ciągu dnia z komfortem
i bezpieczeństwem. Dziecko może sterować wózkiem jednocześnie będąc w pozycji stojącej.

Źródło: www.jumperequipamentos.com.br
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Dodatkowo firma Jumper Equipamentos w swojej ofercie posiada wózki
przeznaczone dla najmłodszych. Wózki podzielone są na tradycyjne wózki do codziennego
użytku oraz wózki dla dzieci bardziej aktywnych uczęszczających na zajęcia sportowe.
Model ,,Infinity”:
Jest to rozwiązanie stworzone w celu umożliwienia dziecku bezpiecznej mobilności.
Firma posiada liczną gamę kolorystyczną, dzięki czemu każdy wózek może być wyjątkowy
i taki jaki wymarzyło sobie dziecko. Wózek posiada aluminiowe elementy co sprawia, że jest
wytrzymały.

Źródło: www.jumperequipamentos.com.br
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Model ,, WCMX LE PARKOR KIDS”:
Specjalnie zaprojektowany wózek do codziennego użytku, który umożliwia
użytkownikowi pełną i bezpieczną mobilność. Odpowiedni dla aktywnych i bardzo
aktywnych dzieci (zajęcia sportowe) o wadze do 80 kg.

Źródło: www.jumperequipamentos.com.br
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-Wózki ze stopów lekkich aktywnych
Firma Motion Composites prezentuje wózek APEX, który jest najlżejszym wózkiem
na rynku. W pełni skonfigurowany wózek inwalidzki waży 7,9 kg. Wykonany jest z włókna
węglowego oraz aluminium. Poprzez zwiększenie sztywności ramy tylnej uzyskana została
koncepcja otwartej konstrukcji, która zwiększa stabilność boczną. Rezultatem jest
elastyczność w miejscach, w których potrzeba bez utraty stabilności z zachowaniem komfortu
i łatwości transportu. Wózek jest w pełni modułowy i regulowany. Możliwa jest regulacja
kąta nachylenia oparcia, wysokości siedziska i podnóżka oraz regulacja pozycji tylnego koła
i szerokość siedziska.

Źródło: www.motioncomposites.com
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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.

Model „Noir 2.0”:

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.

Źródło: www.rehateamprogeo.com
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-Innowacyjne wózki z napędem elektrycznym
Scewo Bro jest połączeniem mobilności z funkcjonalnością i estetyką. Wózek
balansuje poruszając się po różnych powierzchniach. W przypadku śliskiego podłoża lub
stromych przejazdów przechodzi w tryb gąsienicowy i pokonuje przeszkody. Naciskając
przycisk wózek samodzielnie wspina się po schodach, prędkość i kierunek kontrolowane są
joystickiem. Komunikaty kontrolowane są przy użyciu konsoli kontrolnej i/lub naszego
telefonu komórkowego/smartfonu. Dodatkowo samodzielnie można ustawić długość
siedziska, kąt nachylenia oparcia, wysokość podłokietników oraz kąt nachylenia podnóżka.

Źródło: www.scewo.ch
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-Elektromobile
Gatsby to pojazd elektryczny przeznaczony dla seniorów. Jest atrakcyjny wizualnie
i przykuwa wzrok. Pojazdy te inspirowane są staromodnymi samochodami. Aby poruszać się
takim pojazdem wymagane jest posiadane prawa jazdy. Gatsby ma daleki zasięg do 50km,
a maksymalna prędkość jazdy to 10km/h. Waga pojazdy elektrycznego wraz z oponami
wynosi 150kg.

Źródło: www.rehasys.ch
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-Dodatki do wózków
Firma Wisking prezentuje silnik, który można podłączyć bardzo szybko i łatwo do
większości wózków. Dzięki temu wózek aktywny może być zasilany elektrycznie i tworzyć
połączenie przypominające motocykl.

Źródło: www.wisking.com.cn
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-Schodołazy:
Schodołaz LIFTKAR PTR został opracowany do transportu wózków po prostych
schodach w bezpieczny i wygodny sposób. Jest prosty w użytkowaniu, posiada trzy prędkości
działania, akustyczne i wizualne ostrzeżenie o nachyleniu, a także możliwość pokonania do
1000 schodków na jednym ładowaniu akumulatora. Jednocześnie sprzęt został ergonomicznie
zaprojektowany, aby złagodzić obciążenie na plecach osoby sterującej schodołazem.

Źródło: 1) własne, 2) www.sano-deutschland-shop.de
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-Podnośniki:
Hawle
Podnośnik Hawle może zostać zainstalowany zarówno w starym jak i nowym
budownictwie w różnych konfiguracjach (szyny po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
schodów). Problemem nie są strome schody o nachyleniu do 75 stopni jak również proste lub
kręte klatki schodowe. Istnieje wiele wariantów kolorystycznych szyn i tapicerek, aby
pasowały do wnętrza.

Źródło: www.hawle-treppenlifte.de

Źródło: własne
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RL60
Konstrukcja podnośnika RL60 umożliwia wygodny transport wózka z jednego
miejsca na drugie. Punkt wejścia i wyjścia można dostosować do indywidualnych
okoliczności. Wózek jest zawieszony, a podnośnik jest obsługiwany dzięki ergonomicznym
elementom sterującym i indywidualnej regulacji za pomocą kilku prostych kroków (również
przy ograniczonych umiejętnościach motorycznych przez samego użytkownika dźwigu lub
opiekuna). RL60 można łatwo zainstalować w dowolnym miejscu - nawet na wąskich
i stromych schodach.

Napęd spełnia najnowsze technologie i

gwarantuje trwałe

bezpieczeństwo.

Źródło: własne
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-Rampy:

Specjalnie zaprojektowany podwójnie składany system zawiasów, rozkłada rampę do
1/4 swojego użytecznego rozmiaru, co ułatwia przechowywanie i transport, zapewniając
jednocześnie stabilność załadunku. Rampa dzieli się na 2 łatwe do przenoszenia części
połączone za pomocą zatrzasku bezpieczeństwa. Aluminiowa konstrukcja jest lekka
i odporna na rdzę.

Źródło: www.hongtai-machinery.com
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2. Sport i rekreacja (Sport and recreation)
-Do poruszania się po różnych powierzchniach
Firma Hendricks Care prezentuje holenderski wózek rekreacyjny Hippocampe. Dzięki
tym wózkom osoby z niepełnosprawnością mogą doświadczyć swojej wolności i móc
popływać, wejść na wydmy, wybrać się do lasu czy w góry, a także poruszać się po śniegu.
Waga takiego wózka wynosi 14kg dzięki czemu można go zabrać ze sobą wszędzie.

Model ,,Outdoor”:
Tylne koła wózka są wymienne w zależności od potrzeb klienta, dzięki czemu można
korzystać z kąpieli w morzu, poruszaniu się po plaży, czy śniegu, wymieniając jedynie tylne
koła.

Źródło: www.hendrikscare.eu
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Model ,,Maraton”:
Wózek jest lekki oraz posiada 24-calowe koła rowerowe. Jest składany co ułatwia
transport wózka. Dodatkowo wózek można przewozić w samolocie. W zestawie znajduje się
5 kół. Wózek posiada regulowaną kierownicę oraz dwa podłokietniki. Dzięki wszystkim
funkcjom klient może uczestniczyć w imprezach biegowych. Wózek może być
wykorzystywany przez dorosłych, ale również dzieci.

Źródło: www.hendrikscare.eu
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Model ,,Zwembad”:
Wózek ten ułatwia osobom z niepełnosprawnością wejście do basenu. Łatwy w użyciu
oraz zapewnia wysoką higienę obsługi. Basen nie musi posiadać specjalnego dostosowania,
aby móc do niego wejść, ponieważ przy asekuracji drugiej osoby możliwe jest
przemieszczenie się wózkiem do wody po schodach.
Cena: od 2427 € do 4833 €

Źródło: www.hendrikscare.eu
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Tiralo jest plażowym wózkiem dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej , dzięki
czemu bez żadnych utrudnień można poruszać się się po podłożu i pływać w spokojnej
wodzie.
Można go łatwo przenosić i poruszać się po każdym podłożu, takim jak piasek lub
kamyki, dzięki czemu osoba z niepełnosprawnością może cieszyć się plażą i pływać ze
swoim towarzyszem. Tiralo pozwala kąpać się osobom o wadze do 130 kg. Wózek ten jest
wsparciem podczas kąpieli - pasażerowi zawsze towarzyszy osoba pełnosprawna, która
zapewnia bezpieczeństwo i asekurację. Zaleca się pływanie w spokojnej wodzie i na
nadzorowanych plażach. Zalecana jest kamizelka ratunkowa.
Rama: wykonana jest z aluminium (nie rdzewieje)
Pływak: podłokietniki z tworzywa sztucznego, formowane rotacyjnie (możliwe jest
podniesienie podłokietników)
Koła niskociśnieniowe: bez łożysk (koła nie blokują oraz nie zapychają się z powodu piasku)

Źródło: www. tiralo.org
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-Wózki z dynamicznym napędem
Specjalną formą aktywnych wózków są wózki z dźwignią, które stanowią alternatywę
dla napędu ręcznego. Podczas jazdy za pomocą dźwigni ramiona i nadgarstki są odciążane, co
zmniejsza ryzyko wystąpienia urazu.
Ruch oparty na naturalnym chodzie przenoszony jest poprzez napęd dźwigni
bezpośrednio na koła, siedzenie i elastycznie zamontowane oparcie. Rezultatem jest lekko
oscylujący, naturalny ruch, który w równym stopniu mobilizuje kręgosłup, mięśnie i układ
limfatyczny. Ramiona są również zintegrowane z procesem ruchu poprzez delikatny napęd
dźwigni co pomaga we wzmocnieniu siły mięśniowej ramion i pleców.

Źródło: www.desino.eu
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3. Dzieci z niepełnosprawnościami (Children with disabilities)
-Dzieci - zabawa i nauka:
SumBlox – klocki edukacyjne
SumBlox to innowacyjny pomysł Davida Skaggs’a, pochodzącego ze Stanów
Zjednoczonych nauczyciela matematyki. W 2013 roku stworzył prototyp klocków, które
miały pomóc dzieciom z trudnościami w uczeniu opanować podstawowe zasady arytmetyki.
Rok później ukazał się artykuł w Forbes i od tego czasu rozpoczęto dystrybucję SumBlox
w Stanach Zjednoczonych. W 2016 roku klocki dotarły do producentów w Europie. Obecnie
SumBlox cieszy się coraz większą popularnością wśród nauczycieli i terapeutów. Klocki
mają różne wielkości zależnie od wartości danej liczby, co pomaga dzieciom łatwo i szybko
zrozumieć stosunki pomiędzy liczbami oraz zasady podstawowych obliczeń matematycznych.
Klocki SumBlox to świetna forma nauki poprzez zabawę, co bardzo motywuje dzieci
z trudnościami w nauce do dalszej pracy. Cena klocków zależy od zawartości zestawu.
Ceny:
Zestaw dla początkujących (27 klocków) - €87
Zestaw podstawowy (43 klocków) - € 139
Zestaw szkolny (106 klocków, 12 edukacyjnych kart do gry) - € 299

Źródło: www.sumblox.de
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-Integracja sensoryczna:
Pokój interaktywny
W celu poprawy jakości życia dzieci, dorosłych i osób starszych wymagających
opieki, firma Nenko od ponad 30 lat oferuje zakup różnorodnych produktów
umożliwiających m.in. stymulację multisensoryczną. Produkty przeznaczone są dla dzieci,
bądź innej grupy docelowej.
Pokoje wspierające rozwój integracji sensorycznej powstają od 1987. Pozornie proste,
statyczne pomieszczenia są przekształcone w łatwy w użyciu interaktywny obszar.
Po naciśnięciu na panelu przełącznika kolorów, wszystkie produkty w pomieszczeniu
zmieniają kolor jednocześnie. W pokoju znajdują się takie urządzenia jak: światłowody,
panele ścienne, lustra z głębią, taśmy LED, klosze LED itp., które mogą być sterowane
indywidualnie lub szeregowo za pomocą interaktywnych przełączników.
Za pomocą projektora LED, możliwe jest wyświetlanie na ścianach różnorodnych
obrazów zmieniających się wraz z muzyką, co pozwoli dziecku na dostarczenie wielu
bodźców na raz. Panele znajdujące się na ścianie zawierają różne motywy, np. motyw lustra.
Pozwalają one na dostarczenie bodźców słuchowym, poprzez wbudowane głośniki,
wzrokowych oraz dotykowych, dzięki możliwości zmiany głośności, jasności, bądź efektu
poprzez wbudowany na panelu ekran sterowania. Znajdujące się w pokoju tuby, np. tuba
śnieżna, dzięki zmieniającemu się kolorowemu światłu oraz wibracji pozwala na
zrelaksowanie się i dostarczenie bodźców zarówno wzrokowych, jak i dotykowych. Rurki
światłowodowe są idealne m.in. dla osób niedowidzących. Światło, którego można dotknąć,
to świetna okazja, aby stymulować bodźce wzrokowe oraz dotykowe dziecka.

Źródło: www.nenko.com
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Produkty znajdujące się w pokoju interaktywnym:
Wallpanel Infinity (Panel ścienny – lustro z głębią)
Cena - € 1.329

Źródło: www.nenko.com

Mirror ball spot LED with colour change (Lustrzana dioda punktowa LED
z funkcją zmiany koloru)
Cena: € 66

Źródło: www.nenko.com
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Nenko LED Projector (projektor LED)
Cena: € 506

Źródło: www.nenko.com

Snow tube (tuba śnieżna)
Cena: € 1.027

Źródło: www.nenko.com
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Fibre optics tube (Rurka światłowodowa)
Cena: € 603

Źródło: www.nenko.com

Gobo Spot with Switchpanel (Panel przełączający)
Cena: € 966

Źródło: www.nenko.com
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-Interaktywne zwierzęta domowe
Interaktywne zwierzęta domowe zostały opracowane z myślą o wygodzie,
towarzystwie i zabawie. Mają bardzo miękką sierść i wydają realistyczne odgłosy. Dzięki
czujnikom ruchu reagują na dotyk i obecność, zachowując się bardzo realistycznie, niemal jak
prawdziwe zwierzęta domowe. Zwierzęta te są wykorzystywane jako pomoc terapeutyczna
w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami. Odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych.
Cena: € 139

Źródło: www.nenko.com

-Aktywny

panel ścienny

Tablica zawiera 10 urządzeń służących do wykonywania różnorodnych ćwiczeń, które
mają na celu dostarczenie bodźców wizualnych, dotykowych i słuchowych. Pozwala na
rozwój umiejętności ruchowych, poprawę koordynacji oraz integrację sensoryczną.
Cena: € 700

Źródło: www.nenko.com
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-Akcesoria i sprzęty:
Łóżko – Safespace
Safespace jest przeznaczony dla osób z autyzmem, padaczką, niebezpiecznymi
zachowaniami, dla osób, które stanowią wyzwanie i mają trudności w nauce, w tym osoby
z pełną mobilnością. Zapewnia niezwykle wytrzymałą przestrzeń, która może być kopana,
dziurawiona i uderzana głową. Może wytrzymać trudne zachowanie zarówno u dzieci jak
i dorosłych. Zapewnia przestrzeń, w której można spać, poruszać się, kręcić lub grać
swobodnie, zmniejszając ryzyko obrażeń przez wyeliminowanie twardych powierzchni.

Źródło: www.safespaces.co.uk

.
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-Nakrycia głowy:
Czapki ochronne dla dzieci
Ribcap to nakrycia głowy stworzone z myślą o osobach chorujących na padaczkę,
autyzm, porażenie mózgowe, chorobę Parkinsona, chcących poprawić jakość swojego życia.
Świetnie sprawdzą się w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami
neurologicznymi, zapobiegając różnego rodzaju urazom oraz chroniąc przed wstrząsami
i uderzeniami. Sprzęt ten jest lekki i oddychający oraz nie będzie powodował stygmatyzacji
wśród rówieśników, ponieważ producenci zadbali o to, aby nowoczesne wzory były modne
i pasowały do stylu życia zarówno dzieci z różnymi zaburzeniami.
Cena: € 89 , € 139

Źródło: www.ribcap.com
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-Ochronne nakrycia głowy
Firma ATO FORM oferuje różnego rodzaju okrycia ochronne głowy:
Ochrona głowy Starlight Easy:
Ochrona głowy Starlight Easy to wyjątkowo lekki ochraniacz zapewniający
dopasowanie w wysokiej rozdzielczości. Dostosowuje się do każdego kształtu głowy dzięki
zastosowanej specjalnej piance high-tech, a tym samym chroni czaszkę dzięki przemyślanej
anatomicznej adaptacji.
Ochrona głowy Starlight Flex
Dzięki pomysłowej konstrukcji ochrona głowy Starlight Flex jest indywidualnie
regulowana w wielu obszarach (obwód głowy, nachylenie, długości paska), dzięki czemu
idealnie dopasowuje się do indywidualnych potrzeb osoby wymagającej opieki.
Ochrona głowy Starlight Aqua:
Do tej pory nie można było nosić osłony głowy podczas kąpieli / pod prysznicem, ani
w celach terapeutycznych, ani podczas rekreacji na bazie wody. Praktyka pokazuje jednak, że
również w tych obszarach ochrona głowy jest bardzo ważna. Dlatego ochrona głowy
Starlight Aqua została zaprojektowana wyłącznie dla tego obszaru.

Źródło: własne
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Ochrona głowy Starlight Active:
Ta lekka ochrona głowy jest dostępna w dwóch rozmiarach i łatwa do dostosowania
do różnych obwodów głowy. Wykonany jest z miękkiej skóry (waga ok. 250 g).
Zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji lub bardziej tradycyjnych narzędzi, takich
jak pędzel lub ołówek, jest możliwe dzięki prętowi dociskowemu o regulowanej długości
i nachyleniu.

Źródło: www.ato-form.com
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-Technologie i transport:
Multiroller
Multiroller jest przeznaczony dla dzieci z lekką, umiarkowaną lub głęboką
niepełnosprawnością. Mogą to być m.in. zaburzenia ruchu, choroby neurologiczne, osłabienie
mięśni. W swojej podstawowej konfiguracji, waży on tylko 9 kilogramów, co znacznie
ułatwia transport dziecka. Multiroller został zaprojektowany jako produkt high-tech
z inteligentnym mechanizmem składania. Rama stworzona ze stopu aluminium jest
szczególnie twarda i sztywna, co daje duży komfort osobie, która używa go na co dzień.
Specjalnością tego sprzętu jest możliwość połączenia go z różnymi rodzajami siedzisk lub
fotelików samochodowych. Multiroller rośnie wraz z dzieckiem pod względem długości
i szerokości, jest w stanie udźwignąć ciężar do 75 kg. Pomimo tego jest lekki i wytrzymały,
dzięki czemu można go zabrać praktycznie wszędzie.

Źródło: www.rehanorm.de
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Fotelik samochodowy (Carot 3/XL)
Jest to fotelik przeznaczony dla dzieci od około dwóch lat i młodzieży. Zapewnia on
wsparcie i prawidłową postawę dziecka z obniżoną siłą mięśniową w obszarze głowy, klatki
piersiowej, bioder i górnej części nóg. Małe, szare pooduszki, które można umieścić
w foteliku pozwalają utrzymać prawidłową postawę i zapewniają dziecku stabilizację.
W razie potrzeby, do fotelika można dodać podnóżek o regulowanej wysokości, aby zapewnić
dodatkowe oparcie dla nóg. Głębokość siedziska, wysokość oparcia i wysokość zagłówka
można regulować do wysokości 160 cm. Za pomocą Carrot 3 XL fotelik samochodowy
można przedłużyć do wysokości 176 cm i wagi ciała 75 kg. Fotelik Carrot 3 waży tylko 8 kg,
co jest ogromną zaletą, gdy foteliki są często przenoszone z jednego samochodu do drugiego.

Źródło: www.rehanorm.de
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Krzesło grawitacyjne
Krzesło grawitacyjne to system pozycjonowania, który dzięki specjalistycznej piance
jest odpowiedni dla każdego. Środek ciężkości użytkownika jest bardzo niski, przez co
pozycja siedząca staje się znacznie bardziej stabilna, możliwość oparcia się na ciasnych
podporach bocznych i wysokich podparciach ramion daje dodatkową stabilizację. Wysoka
pozycja podłokietników wpływa również na swobodne oddychanie, które podnosi poziom
tlenu we krwi. Położenie głowy i ciała można bardzo łatwo ustabilizować za pomocą maty
trójkątnej. Wystarczy przechylić fotel grawitacyjny, kładąc matę trójkątną od przodu, od tyłu
lub z boku, na przykład dla pacjentów ze skoliozą. Ze względu na to, że waga krzesła wynosi
w zależności od rozmiaru od 2,7 do 6,3 kg może być stosowane wszędzie, zarówno w domu,
jak i w placówkach. Doskonale sprawdzi się podczas zabawy i integracji dla dzieci, które nie
mają możliwości samodzielnego poruszania się.

Źródło: www.rehanorm.de
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System wspomagania siedzenia
System wspomagania siedziska Max może być regulowany dla każdego dziecka pod
względem wysokości, głębokości i szerokości siedziska, długości kończyny dolnej oraz kąta
nachylenia oparcia. Regulowany kąt i głębokość oraz wysokość oparcia zapewnia dziecku
wygodną postawę. Podkładki pod tułów oraz zagłówek pomagają w utrzymaniu prawidłowej
postawy. Podstawowe wyposażenie to stabilne drewniane krzesło z oparciem, siedziskiem
i podnóżkiem.

Do

zestawu

podstawowego

można

dokupić

różnorodne

akcesoria

np. podnóżki, stół do terapii wykonany z drewna bukowego, pasek na kostkę, przedłużenie
rozstawu osi z podwójnymi kółkami, regulacja siedziska.

Źródło: www.rehanorm.de
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Krzesło prysznicowo-toaletowe (MTS)
Anatomiczna forma siedziska umożliwia korzystanie z niego przez długi czas.
Komfort można zwiększyć, jeśli siedzisko i oparcie są wyposażone w wyściełane poduszki.
MTS może być łatwo ustawiony nad toaletą na czterech kółkach lub może być wyposażony
w toaletę. MTS świetnie sprawdza się jako krzesło kąpielowe pod prysznicem, został
wyprodukowany z aluminium i stali nierdzewnej. Poduszki wykonane są z kolei
z wodoodpornej pianki i poszewek. Korpus siedziska jest wykonany z włókna szklanego,
krzesło jest regulowane, posiada cztery koła, wszystkie z możliwością zablokowania.
Maksymalna waga użytkownika może wynosić nawet 120 kg. Dostępnych jest 6 rozmiarów
siedziska. Dostępne akcesoria to np. osłona, wyściełana listwa zabezpieczająca, przenośna
toaleta oraz podnóżek z regulacją wysokości.

Źródło: www.rehanorm.de

Źródło: www.rehanorm.de
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System wspomagający utrzymanie odpowiedniej pozycji ciała podczas snu
System ten świetnie nadaje się zarówno dla dzieci jaki i dla dorosłych.
Jest przeznaczony głównie dla osób chorujących na: mózgowe porażenie dziecięce, dystrofię
mięśniową, rdzeniowy zanik mięśni, artrogrypozę, reumatoidalne zapalenie stawów
i związane z tym schorzenia, choroby pourazowe i pooperacyjne, rozszczep kręgosłupa
i skoliozę. System wspomagający utrzymanie odpowiedniej pozycji ciała podczas snu
wykonany jest z poduszek o głębokości 15 cm. Zmniejszają one ciśnienie, co powoduje
większy komfort snu. Pokrowce na poduszki wykonane są z materiału przypominającego
ręcznik, dzięki czemu są miękkie i wygodne. Modułowy system poduszek pozwala na
cyrkulację powietrza, pomagając użytkownikowi utrzymać odpowiednią temperaturę ciała.
Poduszki te zapewniają lepszą jakość snu lub odpoczynku i poprawiają jakość życia
użytkowników.

Źródło: www.jenx.com
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Pionizator
Pionizator Multistander firmy jest idealnym wyborem dla rosnących dzieci. Sprzęt ten
umożliwia prostą i szybką zmianę pozycji dziecka z siedzącej do stojącej. Regulacja kąta
nachylenia jest łatwa i szybka. Firma Jenx oferuje szeroki wybór opcji podparcia głowy,
tułowia, nóg i stóp, aby umożliwić dostosowanie podparcia do potrzeb użytkownika. Otwarta
konstrukcja zapewnia widoczność pozycji użytkownika i możliwość ewentualnej korekty
postawy ciała dziecka. Paski mocowane są w środku i regulowane niezależnie od siebie, co
umożliwia osiągnięcie pozycji linii środkowej.

Źródło: www.jenx.com
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4. Praca i włączenie społeczne (Work and inclusion)
Komunikatory i pomoce techniczne:
Clover 5
Przenośna, podręczna lupa elektroniczna z wygodnym5-calowym wyświetlaczem
LCD. Jego niewielkie rozmiary i wygodna rączka sprawiają, że jest idealną pomocą dla osób
słabowidzących w domu jak i w podróży. Niektóre modele umożliwiają także oglądanie
obrazu z oddali (np. tablicy w szkole). Lupy różnią się pomiędzy sobą właściwościami:
wielkością ekranu, jakością obrazu, możliwością regulacji parametrów obrazu (kontrast,
jasność, możliwość wyświetlania w sztucznych, kontrastowych kolorach). Niektóre z nich
posiadają dodatkowe funkcjonalności, możliwość zapisu zdjęć czy podłączenia do komputera
lub do telewizora.

Źródło: www.helptech.de

ZoomText Large-Print Keyboard For PC
Klawiatury przeznaczone zarówno dla osób z dysfunkcją narządu wzroku jak i dla
osób starszych. Poprzez duże czytelne klawisze oraz kontrastowy kolor pozwala na łatwe
korzystanie z funkcji pisania.

Źródło: www.helptech.de
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Kontrola wzroku – seetech
Jest to innowacyjny sprzęt ułatwiający komunikację osobom z ALS (Stwardnienie
zanikowe boczne), stwardnieniem rozsianym, osłabieniem mięśni, zespołem zamknięcia,
wysoką paraplegią lub wyraźną spastycznością. Komunikator ten rejestruje, interpretuje
i przesyła ruchy oczu za pomocą kamery do programu komunikacyjnego.

Źródło: www.meier-schuette.de

Trackball n-Abler – czerwona piłka
Trackball n-Abler jest niezwykle elastycznym i wytrzymałym zamiennikiem myszy
o ergonomicznym kształcie. Jest szczególnie odpowiedni dla dzieci i młodzieży
z trudnościami w nauce, osób, które muszą długo pracować przy komputerze, oraz osób
starszych z trudnościami w poruszaniu się. Kulka reaguje na swoją powierzchnię przy
minimalnym nacisku. Wszystkie kliknięcia myszą mogą być wykonywane za pomocą
klawiszy, które są łatwe w obsłudze, nawet przy ograniczonych umiejętnościach
motorycznych.

Źródło: www.humanelektronik.de
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HE Communicator light II
Ten lekki komunikator oparty jest na technologii Apple: iPad4. Komunikator jest
dostępny z aplikacjami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klienta, niezależnie od
tego, czy użytkownik używa symboli, czy języka pisanego. Możliwa jest indywidualna
adaptacja bezpośrednio na urządzeniu.

Źródło: www.humanelektronik.de

Kalendarz
Kalendarze dla osób niewidomych i niedowidzących Relief 2020 przedstawiają rośliny
w ogrodach, na balkonach i terenach zielonych, które służą jako pastwisko dla pszczół, a tym
samym mogą zwiększać zapasy żywności ciężko pracujących zbieraczy miodu. Kalendarz
zawiera oznaczone święta, 13 przezroczystych płaskorzeźb z kolorowymi zdjęciami oraz
spiralę z zawieszeniem. Tekst jest napisany brajlem oraz dużym drukiem.

Źródło: www.lhz-dresden.de
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Personalny robot – Jaco
Jaco to personalny robot, który przejmuje ludzkie ramię i funkcje dłoni. Jaco jest
przymocowany do wózka inwalidzkiego i ma wiele trybów działania. Może zintegrować
elementy sterujące z wózkiem inwalidzkim i dostosowywać je indywidualnie oraz zapewnia
dodatkowe opcje, takie jak mechanizmy podnoszenia i obrotu.

Źródło: www.focalmeditech.nl
Roboty wspomagające opiekę nad osobami starszymi
Robot wspomagający to urządzenie, które może odbierać i przetwarzać informacje
sensoryczne

oraz

wykonywać

czynności,

które

przynoszą

korzyści

osobom

niepełnosprawnym i seniorom. Robot wspomagający wykonuje fizyczne zadanie dla dobra
osoby niepełnosprawnej. Zadania osadzone są w kontekście normalnej codziennej
działalności człowieka (ADL) Urządzenia te dają osobom starszym możliwość uniknięcia lub
opóźnienia decyzji umieszczenia w domu opieki

Źródło: www.talktools.de; www. rehacare.com
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Platforma XTEND firmy Fraunhofer IOSB-INA
Coraz wyraźnie zaznacza się również połączenie problemów rehabilitacyjnych oraz
sukcesu rehabilitacji z podejmowaniem pracy. Coraz więcej podmiotów prezentuje ofertę
związaną z szeroko pojmowaną rehabilitacją zawodową. Przykładem jest firma Fraunhofer
proponująca platformę edukacyjną XTEND Your Possibilities.

Źródło: www.fraunhofer-owl.de

Platforma stanowi modułowy system oprogramowania, który pomaga nauczyć się
działań w ramach określonych zadań zawodowych. Może być wykorzystywana przez każdego
pracownika, który musi nauczyć się określonych działań, np. przy linii produkcyjnej lub
montażowej. Platforma daje możliwość dostosowania oraz zindywidualizowania procesu
uczenia się, do potrzeb konkretnych. W ten sposób staje się możliwe przeszkolenie
pracowników niepełnosprawnych. Platforma XTEND daje możliwość efektywnego uczenia
pracowników nowych zadań, zarówno gdy ich niepełnosprawność ma charakter fizyczny, jak
i

poznawczy.

XTEND może wyświetlać

np. na monitorze, tablecie lub

stole

montażowym/produkcyjnym każdy etap uczonego procesu, dając czas na prawidłowe
wykonanie każdego kolejnego zadania. W ten sposób możemy stopniowo doskonalić technikę
oraz tempo wykonywania zadań, aż do osiągnięcia efektywności, która jest zadowalająca
w warunkach realnego zatrudnienia.
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Jest to oferta silnie wspierająca włączenie społeczne i społeczno-zawodowy kontekst
rehabilitacji. Autorzy Raportu mieli okazje spróbować jak działa taka platforma i zgadzają się,
że to doskonała pomoc dla działań fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych lub doradców
zawodowych.

Źródło: www.fraunhofer-owl.de
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5. Pomoce dla osób z niepełnosprawnościami (Aids for people with
disabilities)
-Pomoce domowe:
Przechowywanie
Pudełko

jednoręczne

jest

idealne

dla

dzieci,

osób

starszych,

osób

z niepełnosprawnościami lub osób o słabych rękach. Łatwe otwieranie bez skręcania
i obracania. Aby otworzyć, wystarczy nacisnąć małym palcem lub płaską ręką na krawędź
pokrywy. Aby ponownie zamknąć pudełko, wystarczy nacisnąć środek pokrywki.

Źródło: www.rikacare.dk

Stojak
Uchwyt karty jest szczególnie odpowiedni dla osób, których ręce są dość słabe. Można
zarządzać swoimi kartami i mieć pełną kontrolę bez żadnych trudności. Karty pasują
bezpiecznie do uchwytu, nie będą się przewracać i są łatwe do przenoszenia.

Źródło: www.rikacare.dk
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-Pomoce techniczne:
Galileo
Terapię Galileo można z powodzeniem stosować w leczeniu stwardnienia rozsianego
(MS), choroby Parkinsona, niepełnej paraplegii (uraz rdzenia kręgowego), dystrofii mięśni,
pacjentów z udarem i przewlekłego bólu, takiego jak fibromialgia. Różne zakresy
częstotliwości mogą poprawić równowagę, koordynację, funkcję mięśni, siłę mięśni lub mogą
być wykorzystane do zmniejszenia spastyczności lub przykurczów. Boczne przemienne
wibracje stymulują fizjologicznie znaczący wzór ruchu podobny do chodu człowieka.
To działanie może umożliwić skuteczną terapię mięśni stabilizujących tułów.

Źródło: 1) własne, 2) www.galileo-training.com
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Rękawica Neofect
Sensor w postaci rękawiczki jest 9-osiowym czujnikiem ruchu i położenia, który
mierzy aktywność nadgarstka. Podłączony jest do systemu komputerowego, który może
dokładnie obliczyć liczbę indywidualnych ruchów palców. Rękawica Neofect Smart jest
lekka i można ją nosić bez wysiłku, dzięki czemu z łatwością można wykonywać różne ruchy
stawów. Materiał elastomerowy jest łatwy do czyszczenia i konserwacji.

Źródło: www.neofect.com
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Inmu touch
Interesujące podczas targów było wyraźne powiązanie rynku rehabilitacyjnego
z nowoczesnymi technologiami oraz wiedzą inżynieryjną. Wielu wystawców wysyła na targi
osoby o wykształceniu technicznym, które udzielają informacji o sprzęcie rehabilitacyjnym.
Oczywiście w procesie technologicznym pracuje zespół multiprofesjonalny, w skład którego
wchodzą zarówno przedstawiciele zawodów medyczno-rehabilitacyjnych jak i inżynierowie.
Przykładem może być duński zespół, który zaprezentował inmu touch. To urządzenie
służące do treningu sensorycznego lub relaksacji. To poduszka, która może być obszyta
różnymi materiałami, a wewnątrz znajduje się urządzenie odtwarzające muzykę, którą
skomponował specjalnie dla inmu Asger Steenholdt – kompozytor i członek zespołu. Prócz
niego w skład zespołu wchodził inżynier oprogramowania (wynalazca i współzałożyciel),
pedagog z doświadczeniami w pracy z osobami z demencją oraz projektant.
Urządzenie znajduje zastosowanie zarówno w obszarze geriatrii jak i innych, kiedy
potrzebne jest wyciszenie, redukcja stresu lub łagodny trening sensomotoryczny. Ma dwie
podstwowe wersje: inmu RELAX oraz inmu DANCE
Cena to około 2 tys euro, ale wynalazca nie chciał podawać dokładnej kwoty.
Zapraszał natomiast do współpracy handlowej lub projektów badawczych, ponieważ
urządzenie nie ma jeszcze oficjalnego dystrybutora w Polsce. A ponieważ pierwszy
egzemplarz został wyprodukowany z końcem 2017 roku, nie ma wielu badań (na stronie
znajdują się 3 odniesienia do literatury) potwierdzających zastosowania i skuteczność
urządzenia.

Źródło: www.inmutouch.com
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Pulsoksymetr napalcowy
Pulsoksymetr

napalcowy z wyświetlaczem

OLED przeznaczony

dla osób

korzystających z koncentratora tlenu lub wymagających stałej kontroli poziomu saturacji
krwi tlenem (zbyt niski poziom tlenu we krwi, poniżej 95%) np. u chorych na POChP,
chorobę nowotworową płuc, zaburzenia oddychania.

Źródło: www.skleportomedika.pl

Bravo Twist
Bravo Twist składa się z dwóch jednostek: rączki i mocowania łyżki lub widelca.
Uchwyt zawiera całą elektronikę, a także baterię. Liczne czujniki ruchu stale wykrywają
przestrzenne położenie łyżki, które oczywiście stale się zmienia podczas trzęsienia. Dzięki
uzyskanym danym, elektronika steruje uchwytem do mocowania za pomocą mniejszych
silników elektrycznych. Wynik: drżenie dłoni jest zrównoważone, a łyżka lub widelec ledwo
się kołyszą.

Źródło: www.gyenno.com.au
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Wspomaganie podczas jedzenia - Obi
Podajnik Obi składa się z podstawy z ramieniem po prawej stronie talerza, ma
również podkładkę, dwie łyżki w różnych rozmiarach i dwa przyciski kontrolne. Oba
przyciski mają swoją funkcje, jeden przycisk służy do wyboru, z której miski chcesz zjeść,
a drugi przeniesie jedzenie do ust. Obi może być również używany z jednym przyciskiem lub
w razie potrzeby może być wyposażony w inne przyciski sterujące.

Źródło: www.focalmeditech.nl
Dynamiczne wspomaganie ramienia - Dowing
Dowing jest przeznaczony do optymalnego wykonywania podstawowych czynności
życia codziennego (ADL). Wspomaga ludzkie ramię podczas ruchu przeciw grawitacji.
Ta pomoc może się zdarzyć w zależności od wymagań użytkownika zgodnie z zasadą
„Assist as Needed” lub przez całkowite podniesienie ramienia. Ważnymi grupami
użytkowników są osoby z osłabieniem mięśni (na przykład z powodu chorób mięśni),
z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi, uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub
reumatyzmem.

Źródło: www.focalmeditech.nl
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Uchwyt iEAT
Lekki uchwyt iEAT to urządzenie wspomagające odżywianie, opracowane dla osób
o zmniejszonej sile mięśniowej lub funkcji mięśni w rękach lub dłoniach. Pozwala to również
na siedzenie w pozycji pionowej podczas jedzenia co poprawia postawę i korzystnie wpływa
na układ trawienny.

Źródło: www.assistive-innovations.com
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-Akcesoria ułatwiające chwytanie
Produkty firmy GripoBalls doskonale sprawdzą się zarówno dla dzieci jak
i dorosłych. Są proste w użyciu, ułatwiają takie czynności jak: jedzenie, pisanie, mycie zębów
czy golenie. Ich kształt ułatwia chwyt i pozwala utrzymać w dłoni małe i cienkie narzędzia,
np. sztućce, ołówek, szczoteczkę do zębów. Świetnie sprawdzą się u osób prawo
i leworęcznych. Pełny zestaw Gripo składa się z trzech piłek GRIPOBALLS, które umieszcza
się na sztućcach, długopisach itp. , ułatwiają one chwyt, GRIPOFIX, czyli opaska, którą
mocuje się na ręce dziecka lub osoby dorosłej, zapewniająca stabilny i wygodny uchwyt oraz
GRIPOgrams, czyli małe kulki ze stali nierdzewnej, pozwalające obciążyć produkt
GRIPOBALLS według własnych potrzeb. Zastosowanie tych produktów redukuje wstrząsy
i pozwala na lepszą koordynację ruchów. Zalecane są dla osób cierpiących na dyspraksję,
chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane lub hemiplegię.
Cena: ( w zależności od zestawu) € 12,90 – 35,00

Źródło: www.gripoballs.com
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- Łóżka i meble:
MOECKEL - Profesjonalne biurka
MOECKEL specjalizuje się w stolikach stojących, a także w stolikach o regulowanej
wysokości i nachyleniu. Dotyczy to mebli do ergoterapii i do szkół. Asortyment produktów
tej firmy obejmuje pulpity, stoły dziecięce, stoły grupowe do sal seminaryjnych lub
konferencyjnych, a także ławki terapeutyczne i taborety do aktywnego siedzenia.

Źródło: www.moeckel.com
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SANUS HEALTH CHAIR
Krzesło, które posiada 5 chromowanych nóżek z rolkami do twardej podłogi
(i ogranicznikiem przechyłu), mniejszych niż zwykle, co czyni je bardziej mobilnymi, a także
umożliwia toczenie pod stołami o niskiej wysokości. Obracane o 360 stopni tapicerowane oparcie
,które można odchylać z siedzenia oraz można obrócić w dowolną możliwą pozycję: z boku lub

do oparcia ramion z przodu i oczywiście do tyłu, aby podeprzeć plecy. Praktyczny okrągły
pierścień umożliwia łatwą regulację wysokości krzesła i siedzenia, a okrągłe tapicerowane
siedzisko ma wysokiej jakości rdzeń siedzenia.

Źródło: www.sanus-gesundheitsstuhl.de
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STABILO
Stabilo to system poduszek i materacy rehabilitacyjnych, przeciwodleżynowych,
działający w oparciu o próżniowe modelowanie i utrwalanie kształtu. Celem nadrzędnym
sprzętu jest stabilizacja i wspomaganie prawidłowej pozycji osoby. Poduszka dopasowuje się
do ciała, przemieszczając specjalny granulat znajdujący się w jej wnętrzu, można ją dowolnie
kształtować w zależności od potrzeb.

Źródło: własne
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- Higiena:
Iris
„Iris” został zaprojektowany w celu ułatwienia rutyny kąpieli i higieny dla pacjentów.
Trzyczęściowa profilowana platforma materaca może być regulowana w celu zapewnienia
szczególnego wsparcia postawy w czterech kluczowych obszarach anatomii, głowy, pleców,
siedzenia i nóg, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, wsparcie i komfort. Sekcje
podparcia pleców i podnóżków są regulowane pod kątem, aby zapewnić niezrównane
wsparcie, wygodę i zarządzanie pozycją nawet w najtrudniejszych warunkach.

Źródło: 1) własne, 2) www.reval-group.com

Wanna Cocoon
Koncepcja „dziurki od klucza” Cocoon ma wewnętrznie przestronny wygląd. Wanna
ma wysokie ściany boczne i płaską pochyłą podłogę. Zostało to zaprojektowane tak, aby
pomieścić przestrzeń zajmowaną przez grubość noszy. Konstrukcja zapewnia również więcej
miejsca do pracy dla opiekunów, co zwiększa komfort wykonywanej czynności.

Źródło: www.reval-group.com
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Uchwyt wanny
Elastycznie montowane wewnętrzne podparcie z gumowymi podkładkami gwarantuje
mocne mocowanie na całej powierzchni, bez względu na to, jak zakrzywione, pochylone jest
wnętrze wanny. Antypoślizgowy uchwyt ma regulowaną wysokość i zapewnia absolutnie
bezpieczne trzymanie podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny.

Źródło: www.gordonellishealthcare.co.uk

Nakładki na toaletę
Podwyższone deski toaletowe są prostym sposobem na zminimalizowanie
nadmiernego zginania się i brakiem równowagi dla osób o ograniczonej możliwości
poruszania się. Deski toaletowe występują w trzech standardowych rozmiarach: 2 cale
(5 cm), 4 cale (10 cm) i 6 cali (15 cm). Istnieje wiele rodzajów tego dostosowania m.in. deski
do pielęgnacji bariatrycznej lub dla osób starszych oraz deski z poręczami lub na stelażu.

Źródło: własne

64

Szczoteczka do zębów G100
Elektryczna ssąca szczoteczka do zębów G100 umożliwia pielęgnację jamy ustnej dla
osób, które nie są w stanie samodzielnie dbać o higienę jamy ustnej z powodu choroby,
niepełnosprawności lub obrażeń. Dzięki funkcji szybkiego odsysania wody (500 ml / minutę)
można szybko usunąć wodę z ust. Wibracja dźwiękowa (14 000 razy / minutę) zapewnia
ochronę wrażliwych dziąseł i skuteczne czyszczenie. Dioda LED zamocowana na główce
szczoteczki rozjaśnia się podczas szczotkowania.

Źródło: www.bluereo.com

Materac BioFloteTM 2000
Standardowy materac (materac pneumatyczny bąbelkowy BioFloteTM 2000)
przeznaczony do profilaktyki i leczenia osób z odleżynami I stopnia. Doskonale sprawdza się
w opiece nad osobami, które nie wymagają leczenia długoterminowego. Do łóżek
rehabilitacyjnych ze szczebelkami lub siatką wymagany jest materac podkładowy z pianki.

Źródło: www.rehafund.pl
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- Odzież i dodatki:
Wiązanie butów
To elastyczna sznurówka, którą nie trzeba wiązać, wystarczy ją rozciągnąć i przypiąć.
Na jednym końcu sznurówki znajduje się pierścień, który wystarczy przypiąć do metalowych
elementów. Wszystkie części są wymienne i można je bardzo szybko zdemontować. Dzięki
elastycznemu materiałowi gładko dopasowuje się do butów.

Źródło: www.quickshoelace.com
Bielizna dla osób po kolostomii
Pacjenci ze stomią często obawiają się bliskich związków lub aktywności fizycznej.
Specjalna bielizna pozwala odzyskać pozytywny wizerunek ciała i czuć się bezpiecznie.
Pas do bielizny o kobiecym wyglądzie doskonale ukrywa i zabezpiecza torbę do kolostomii.
Pasek ma kieszeń z elastycznym otworem, który jest odpowiedni dla prawie wszystkich
rodzajów worków do kolostomii. Torba może być noszona na pasku bielizny po prawej lub
po lewej stronie. Pas stomijny jest oddychający i odprowadza wilgoć.

Źródło: www.suprima-gmbh.de
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Bielizna chroniąca przed urazami
Spodnie ochronne zapewniają skuteczną ochronę kobiet i mężczyzn przed złamaniami
oraz urazami bioder w razie upadku. Oddychający, nieprzepuszczalny materiał chroni ubranie
pacjenta przed nietrzymaniem moczu. Bielizna ta ma boczne kieszenie ochronne, które
idealnie nadają się do dokładnego ustawienia ochraniaczy bioder.

Źródło: www.suprima-gmbh.de

Buty TECNICA
Zaprojektowane w celu poprawy chodu osób starszych i osób cierpiących na
reumatyzm. Buty te są wykonane z super lekkich materiałów, zalecanych po operacji
i optymalnych, w przypadku zwichnięć, niestabilności, bólu w marszu, delikatnej skóry
i problemów naczyniowych. Buty chronią i usztywniają stopę, unikają bolesnych punktów
nacisku oraz posiadają miejsce na deformacje, unikając dzięki temu niebezpiecznego tarcia.
Jeden wielu rodzajów przedstawiamy poniżej:

Źródło: www.tecnicashoes.it
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Buty dla cukrzyków
Modele butów dla osób ze stopą cukrzycową posiadają wysoki stelaż, który można
dostosować do potrzeb pacjenta. Pozwala to na przemieszczanie obciążenia na kostkach
i łydkach. Podeszwa z kontrolą ruchu i redystrybucją obciążenia ciśnieniowego dekompresuje
obszar urazu i znacznie poprawia chód.

Źródło: www.tecnicashoes.it

68

-Teleopieka, telerehabilitacja, wirtualna rzeczywistość
Telemedycyna to wykorzystanie technologii komunikacyjnych do dostarczenia przez
specjalistów usług medycznych (w przypadku odległego dystansu) dotyczących diagnozy,
leczenia, profilaktyki celem polepszenia stanu zdrowia. Usługi te od kilku lat są wyraźnie
skoncentrowane na problemach osób w wieku podeszłym.

Telekardiologia-

24

godz.

pomiar

ciśnienia

tętniczego

bądź

wykonanie

elektrokardiogramu
Telediaetologia- pomiar stężenia glukozy we krwi, przesłanie wyniku do ośrodka
medycznego, informacja zwrotna (SMS, telefon) z instrukcjami postępowania.

Źródło: www.hidrex.de; www.humanelektronik.de
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Teleopieka- identyfikatory w formie zegarków, wisiorków, bryloczków, klipsów
posiadających czujniki upadku , przyciski SOS, lokalizacje GPS, przesyłające dane
opiekunom o wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

Bransoletka życia
Źródło: www.comarch.pl

Źródło: www.comarch.pl

Źródło: www.hidrex.de
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-Rehabilitacja

ruchowa:

MOTOmed
Nowatorski system do terapii ruchowej kończyn górnych lub dolnych dla pacjentów
leżących

z

rotorami

o

napędzie

silnikowym.

Bardzo

pomocne

przy

zajęciach

fizjoterapeutycznych (utrzymywanie ruchliwości, profilaktyka przeciwzakrzepowa, zapobieganie
odleżynom).
Możliwości terapii
•

pasywne poruszanie nóg z pomocą silnika

•

trening wspomagany = aktywny trening z pomocą silnika

•

trening aktywny z możliwością dokładnego ustawiania oporu

Źródło: www.polomed.pl
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Cele terapii:
•

Redukowanie spastyczności, poprawa sprawności fizycznej

•

Aktywowanie sił mięśniowych - istniejące, ale ukryte lub niewystarczające siły mięśni
mogą zostać na nowo zmobilizowane, odbudowane i wykorzystane.

•

Łagodzenie następstw braku ruchu: usztywnienie aparatu ruchowego, zaburzenia
ciśnienia, łamliwość kości (osteoporoza), zaburzenia układu trawiennego, osłabienie
układu krążenia (problemy z ciśnieniem), wadliwa przemiana materii oraz obrzęki
kończyn dolnych

•

Wspomaganie

umiejętności

chodzenia

-

utrzymanie

podstawowych

sprawności

fizycznych (wytrzymałości i siły mięśni); rozluźnienie przykurczów
•

Wzmocnienie psychiki i poprawa samopoczucia –

Cena: 23 389,00 zł - do kończyn dolnych
Cena: 32 296,00 zł - do kończyn dolnych i górnych

Źródło: www.polomed.pl
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Podsumowanie
Każdego roku targi REHACARE przyciągają wielu wystawców oraz zwiedzających.
Przyszłoroczna edycja będzie jeszcze bardziej rozbudowana niż targi w roku bieżącym.
Poniżej znajdują się wstępne informacje ze strony organizatora, dotyczące prezentowanej
w roku 2020 oferty wystawienniczej. Więcej na stronie: https://www.rehacare.com/

Źródło: Adam Komar Fundacja "Potrafię Pomóc"
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