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KOSMICZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄ REHABILITANTÓW.
NOWOŚCI I ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA

Opracowane przez NASA urządzenie do leczenia światłem, łóżka sterowane pilotem, skarpety
wspomagające proces gojenia stopy cukrzycowej -  to tylko niektóre z ultra nowoczesnych
rozwiązań jakie pojawiają się na tegorocznej edycji targów. Będzie można zobaczyć także
specjalistyczne obuwie, ergonomiczne krzesła i wiele innych produktów.

Perełką zbliżającej się wystawy będzie polska premiera łóżka Vertica. Sterowane pilotem,
ułatwia łagodne i płynne zmienianie pozycji oraz dostosowywanie je do potrzeb chorego.
Dodatkowo łóżko wyposażone jest w blat, który może służyć za stół. System Vertica pozwala
pacjentowi na samodzielność i mobilność, co ma dobry wpływ na psychikę chorego, a to z kolei
na przyspieszenie powrotu do zdrowia.       

Innym z przełomowych rozwiązań, które może pomóc ciężko chorującym jest urządzenie
medyczne opracowane przez NASA. Leczy ból przy pomocy światła, usprawnia metabolizm
komórkowy, przyspiesza odbudowę oraz uzupełnia braki zniszczonych komórek. Urządzenie to
może być używane przez kobiety w ciąży i chorych na nowotwory. Stanowi światowy przełom w
leczeniu bólu bez używania leków.

Kolejnym hitem nadchodzących Targów REHABILITACJA jest krzesło biurowe nie tylko dla
osób z wadami postawy. Krzesło do domu, szkoły i biura to rozbudowany system podparć. Ich
regulacja pozwala na dopasowanie go do indywidualnych potrzeb. Krzesło to może być
stosowane zarówno do profilaktyki jak i rehabilitacji już istniejących wad postawy.

Wśród wystawców pojawią się również producenci obuwia i skarpet łagodzących przebieg wielu
chorób, m.in. cukrzycy, niewydolności tętniczej i żylnej nóg, otyłości. Ich zastosowanie pozwala
na zachowanie wysokiej higieny stóp słabo odpornych na zakażenia bakteryjne.

Najnowsze technologie i innowacyjność prezentowanych przez wystawców produktów, nie
byłyby jednak tak przydatne bez specjalistów. To wiedza, umiejętności i doświadczenie
fizjoterapeutów, rehabilitantów, podologów pozwalają na wykorzystanie tych zaawansowanych
urządzeń.

Zapraszamy do udziału w bogatym programie wydarzeń o charakterze naukowo-szkoleniowym,
skierowanym do zwiedzających zawodowo związanych z branżą rehabilitacyjną.

  
    -  Niepełnosprawność oddechowa jako problem fizjoterapeutyczny
    -  Wybrane aspekty usprawniania i wspomagania aktywności ruchowej u pacjentów z
otyłością, cukrzycą i dysfunkcjami narządu ruchu
    -  Psychologia rehabilitacji na przełomie XIX i XX wieku - sukcesy, wątpliwości, wyzwania
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    -  Edukacja włączająca -  nauczyciel włączający

Źródło: www.rehabilitacja.interservis.pl

P.S. My, jako portal, nie będziemy niestety osobiście uczestniczyć w targach, ale pośrednio jak
najbardziej. Będzie tam nasz roll-up, oraz mnóstwo folderów reklamujących damy-rade.org :)
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