Funkční elektrický neurostimulátor WalkAide
je kompenzačně-rehabilitační pomůcka, která
u pacientů se syndromem tzv. „padající špičky“ (z angl.
foot drop) za chůze v optimálním čase kroku aktivně
zvedne špičku.
WalkAide funguje na principu elektrické stimulace
peroneálního nervu pomocí gelových elektrod nalepených v oblasti pod kolenem. WalkAide je naprogramovatelný na individuální chůzi pacienta, stimulace
je řízená čidly: gyroskopem a akcelerometrem.
Oproti klasickému řešení peroneální páskou či dlahou
představuje funkční elektrický neurostimulátor
WalkAide jedinou kompenzační pomůcku, která má
prokázaný rehabilitační efekt (ortotický 1,2,3, terapeutický 4,5,6,7,8 a dlouhodobé udržení mobility u pacientů
s progresivním onemocněním9).

URČENO PRO PACIENTY S DIAGNÓZAMI:
roztroušená skleróza
dětská mozková obrna
cévní mozková příhoda
úrazy míchy a mozku

zlepšuje stabilitu jak v pohybu, tak při stání
zvyšuje rychlost chůze a prodlužuje ušlou vzdálenost
snižuje namáhavost chůze a únavu
odstraňuje zakopávání a snižuje riziko pádu
zlepšuje koordinaci pohybu i v náročném terénu
pomáhá rozvolňovat mírnou až střední spasticitu
přináší větší jistotu při chůzi a přispívá k samoobslužnosti a socializaci
redukuje svalovou atrofii
přispívá k navození nového stereotypu chůze, a tím
může redukovat bolest zad, kyčlí a kolen způsobenou
zapojováním nesprávných svalových partií při chůzi
představuje maximální komfort: neomezuje při výběru
obuvi, možná chůze bez bot i v terénu
vhodný i pro děti od 4 let
snadná obsluha přístroje, výměna baterie jednou
za 3 týdny

PRAVIDELNÉ POUŽÍVÁNÍ WALKAIDE SYSTÉMU
VEDE K NEUROMODULACI. 6
Seznam klinických studií:

WalkAide maximalizuje potenciál k obnovení ztracené
funkce peroneálního nervu a motorické kontroly chůze
pacienta.
Určeno pro individuální celodenní použití
i jako rehabilitační pomůcka.
Diagnózu RS mám od 17 let. WalkAide používám 14 měsíců a je to ta nejlepší věc,
která mě za posledních pár let v mé nemoci potkala. Opravdu neuvěřitelně pomáhá
při každém kroku. Od té doby jsem ani jednou nespadla a dokonce jsem schopna chodit
bez hole a po zahradě. Nemusím pořád sedět doma, chodím i na nákupy, za kulturou
i s kamarádkami ven. Konečně se necítím sama. A když cítím zašimrání elektrod
WalkAidu, vím, že se na nohu mohu spolehnout a nebojím se udělat krok. Jsem ráda,
že jsem Wa lkAide objevila „včas“. Myslela jsem si, jako většina sklerotiků, že moje chůze
se nebude zhoršovat, ale zhoršovala se. S WalkAidem mám pocit, že se zhoršování chůze
zastavilo. Doufám, že díky WalkAide budu moci i nadále chodit sama a nebudu se muset
spoléhat na pomoc svého okolí a invalidní vozík.
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Impuls k lepší chůzi

Neurostimulátor zlepšující chůzi pacientů, kteří zakopávají,
nebo neovládají dolní končetinu při postižení CNS.

