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KROK po zdrowie!
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Czym jest Ekso GT?
PAMIĘTACIE TECHNOLOGIĘ, KTÓRA POZWALA TONY’EMU
STARKOWI STAĆ SIĘ IRON MAN’EM?

Egzoszkielet wspomagany – bo o nim mowa – to dziś najnowocześniejsze urządzenie
oferujące skuteczną rehabilitacje i nadzieję na szybszy powrót do zdrowia.
Amerykański wynalazek, który zrewolucjonizował świat fizjoterapii neurologicznej.
To nowoczesne urządzenie do rehabilitacji ma swoje korzenie w technologii
wojskowej. Po wielu „testach polowych” i modyfikacjach znalazł w końcu swoje
zastosowanie w obszarze rehabilitacji osób z dysfunkcją ruchu.
Ekso nie jest może kuloodporny jak pancerz Iron Man’a, ale za to pomocny wszędzie
tam, gdzie zawodzą ludzkie mięśnie – w leczeniu urazów powypadkowych,
niedowładów, przy stwardnieniu rozsianym i pacjentów poudarowych.
Urządzenie pozwala osobom z przerwanym rdzeniem kręgowym ćwiczyć
w oczekiwaniu na moment, w którym będzie już możliwe zrekonstruowanie
uszkodzonego kręgosłupa.
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Krok po zdrowie!
PO RAZ PIERWSZY W POLSCE ROBOT EKSO GT
DOCIERA DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RUCHOWĄ W RAMACH PROJEKTU EKSO.
UCZESTNICY PROJEKTU OTRZYMUJĄ SZANSĘ
WZIĘCIA UDZIAŁU W DARMOWYCH SESJACH
REHABILITACJI W 50 OŚRODKACH W CAŁYM
KRAJU.

2014.07.07 - 2014.07.11 / JAWORZE /
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
2014.07.14 - 2014.07.18 / NOWA SÓL /
Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ
2014.07.21 - 2014.07.25 / CHOJNICE /Kilnika Krojanty
2014.07.28 - 2014.08.01 / DROŻDŹÓWKA / Kaśmin
2014.08.04 - 2014.08.08 / WROCŁAW /
Szpital Wojewódzki Traugutta
2014.08.08 - 2014.08.08 / JAWORZE - ŻYWIEC / BZLR
2014.08.11 - 2014.08.15 / WARSZAWA / Integracja
2014.08.16 - 2014.08.16 / WARSZAWA /Amfiteatr Bemowo
2014.08.18 - 2014.08.22 / SZCZECIN /
Ganiet neurologiczny SP ZOZ

2014.08.25 - 2014.08.29 / LUBLIN / 1 Wojskowy Szpital
2014.09.01 - 2014-09-05 / ŚREM / AN MED
2014.09.01 - 2014.09.03 / ŁÓDŹ / Politechnika
2014. 09. 08 - 2014.09.12 / TARNÓW /
Szpital Wojewódzki św. Łukasza
2014. 09. 11 - 2014.09.13 / ZAMOŚĆ /
Centrum Kultury Filmowej "STYLOWY"
2014.09.18 - 2014.09.20 / ŁÓDŹ / Hala EXPO
2014.09.22 - 2014.09.26 / ŁÓDŹ / Szpital nr 4 /
2014. 09. 29 - 2014. 10. 03 / BIAŁYSTOK /
SPZOZ Śniadeckiego
2014.10.06 - 2014.10.10 / OLSZTYN / USK
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NIEMAL KAŻDEGO DNIA TRENING W EGZOSZKIELECIE POZWALA
DOŚWIADCZYĆ ZUPEŁNIE NOWEJ JAKOŚCI REHABILITACJI
NIEPEŁNOSPRAWNYM W CAŁYM KRAJU. ICH ZDANIE NA TEMAT
ĆWICZEŃ Z EKSO GT JEST ZGODNE – TO ABSOLUTNY PRZEŁOM
I NOWE MOŻLIWOŚCI W WALCE O ICH ZDROWIE I LEPSZĄ JAKOŚĆ
ŻYCIA.
,,Jest to niesamowite uczucie tak jakby chodziło się normalnie tak jak kiedyś przed
wypadkiem.

Wspaniała możliwość wstać i znowu móc popatrzeć na wszystko
z innej perspektywy w moim przypadku po paru latach i się przejść.
Po przejściu 500 kroków byłem bardziej wypoczęty i odprężony niż przy sierdzeniu na wózku.
Sprzęt choć jeszcze niestety bardzo drogi jest naprawdę bardzo fajny. Pobudza krążenie
w całym organizmie dlatego też znika ból nóg, który niestety towarzyszy przy siedzeniu na
wózku. Cały organizm inaczej tzn. normalnie zaczyna pracować, także uważam że jest to
doskonały sprzęt do codziennej rehabilitacji po pierwsze do lepszego samopoczucia, po
drugie aby spionizować się i po trzecie by moc poprawić krążenie i ruch w stawach, który bez
ćwiczeń się ogranicza. Po przejściu się w EKSO szkieklecie dziwnym uczuciem było usiąść
znowu na wózek bo przez chwile czuło się jakby się umiało normalnie chodzić.’’
SZYMON DOBRZAŃSKI, uraz rdzenia kręgowego

,,Moje wrażenia z użytkowania były bardzo pozytywne. To tak jak gdybym nigdy nie przestał
chodzić.

Od wielu lat patrzę na świat z perspektywy wózka, nagle „ubierają”
mnie w to urządzenie i jak gdyby nigdy nic znowu chodzę.
To naprawdę ekstra uczucie. Wydawało mi się jak gdybym to ja chodził a nie egzoszkielet. ‘’
PIOTR KLOC, uraz rdzenia kręgowego, od 17 lat na wózku.
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,,Dość szybko dowiedziałem się o tym, że jest takie urządzenie jak Ekso. Na początku
myślałem, że jest to nieosiągalne i że nie będę w stanie tak szybko sobie pochodzić.
Okazało się, że jest możliwość skorzystania z egzoszkieletu w ramach Projektu EKSO.
Odkąd trafiłem na wózek minęło dopiero kilka miesięcy i zastanawiałem się czy to nie
jest zbyt duże wyzwanie na tym etapie. Rodziły się pytania, czy mój stan zdrowia pozwoli
na sesje w Ekso, czy jestem w stanie wstać i się utrzymać. Okazało się, że tak i jest bardzo
proste. Jeszcze nie zapomniałem jak się chodzi i mogłem nadal iść krok po kroku.

Czułem się super. Sam fakt, że wstałem i mogłem zobaczyć
wszystko z perspektywy chodzącego człowieka było świetnym
doświadczeniem. Poczułem się jak wcześniej.
Dzięki sesjom w Ekso byłem bardziej mobilny w domu, stawy i mięsnie były bardziej
rozruszane, mniej doskwierały mi problemy ze spastyką, z dnia na dzień widziałem
postępy. Czułem się lepiej nie tylko fizycznie, ale też psychicznie.
SŁAWOMIR JĘDRZEJKO, uraz rdzenia kręgowego, od pół roku na wózku.

,,Nie chodzę od siedmiu lat, odbywałem różne formy rehabilitacji jednak żadnej z nich
nie można nawet przyrównać do sesji w egzoszkielecie. Urządzenie jest o wiele bardziej
dokładne i sprawia, że wrażenie chodu jest bardzo zbliżone do chodu zdrowego
człowieka. Przy tym wyczuwa każdy najdrobniejszy ruch i napięcie mięśni „czytając”
osobę korzystającą z egzoszkieletu.

Choć chodzenie w Ekso wymaga wysiłku, ale tego
pozytywnego, które daje uczucie dobrze wykonanej pracy
to jest naprawdę bardzo proste.
BARTOSZ WOJTKOWIAK, uraz rdzenia kręgowego, od 7 lat na wózku.
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Jak eksperci oceniają egzoszkielet EKSO GT i jego właściwości
w rehabilitacji?
PIOTR BARANOWSKI, fizjoterapeuta
realizujący Projekt EKSO, Fizjofit.
Dla mnie jako fizjoterapeuty pracującego z Ekso GT
najważniejszy jest czas moich pacjentów. Mając do
dyspozycji chociaż kilka kroków pacjenta, w krótkim
okresie czasu moge wielokrotnie je zwiększyć. Z łatwością mogę stworzyć warunki do aktywizacji ponad
tysiąca kroków w pełnym obciążeniu stawowym,
zbliżonym fizjologicznym ruchu i kontrolą posturalną.
To, co pacjent wytrenuje na sesji jest jego. To, co
bardzo satysfakcjonuje mnie, jako terapeuty w tej
formie treningu to jak bardzo pacjenci są zmęczeni po
skończeniu sesji.

Czasami spływają potem, ale
jednocześnie są zadowoleni, że w
końcu mogli się tak bardzo
zaangażować w proces własnej
rehabilitacji. Tu nie wystarczy się
położyć i oddać w ręce terapeuty.
Cały czas otrzymują ode mnie informacje zwrotne,
popraw balans, zwróć uwagę przeniesienie ciężaru czy
popracuj nad płynnością ruchu.
Opinie użytkowników są całkowicie pozytywne,
a efekty są w dużej mierze uzależnione od typu schorzenia. Pacjenci po udarach są często zaskoczeni,
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że można iść w pionie. Jest to dla nich nowe
doświadczenie, na bazie którego mogą dalej budować silę, zaufanie i nowe wzorce ruchowestrony
porażonej. budować silę, zaufanie i nowe wzorce
ruchowe strony porażonej. Praca z tymi pacjentami
jest najbardziej dynamiczna w postępy.
Cała grupa pacjentów z dysfunkcją chodu widzi
możliwość rozwinięcia bardziej efektywnego sposobu chodu i byciu bardziej samodzielnym. Kiedy na
pokonują w Ekso GT 300 kroków a z każdą sesją ta
ilość rośnie to motywacja osiąga najwyższy poziom.
Silny efekt psychologiczny obserwuje u pacjentów
całkowicie niechodzących po urazach rdzenia
kręgowego. Często to są wypadki komunikacyjne.
To często osoby, które parę chwil wcześniej byli
jeszcze całkowicie fizyczne sprawni i nagle muszą
się zmierzyć z dużą niepełnosprawnością. W takich
momentach łatwo o utratę wiary i motywacji. Możliwość chociażby chwilowego przebywania w ruchu
i pionie jednocześnie z pewną formą kontroli nad
swoim ruchem i ciałem daje im niezbędny czas, aby
sobie lepiej poradzić z zaistniałą sytuacją. Te osoby
często zgłaszają czasowe obniżenie spastyki, poprawę pracy jelit i całe tłoczni brzusznej. Często pojawiają się u nich zakwasy na tułowiu. Często wspominają o efektach długodystansowych takich jak:
zapobieganie deformacja stawów biodrowych czy
miednicy,
długodystansowych
takich
jak:
zapobieganie deformacja stawów biodrowych

czy miednicy przykurczy w kolanach od spędzania
czasu na wózku a w przyszłości samodzielnego
chodu, przykurczy w kolanach od spędzania czasu na
wózku a w przyszłości samodzielnego chodu, kiedy
zespolenie rdzenia będzie możliwe w pełni.
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Dr hab. Anna MIKA, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Rehabilitacji Klinicznej.
,,Po pierwszych doświadczeniach z egzoszkieletem
możemy powiedzieć, że pacjenci bardzo pozytywnie
reagują na tę formę rehabilitacji. Mamy doświadczenia zarówno z osobami po urazach rdzenia kręgowego, po udarach, jak i ze stwardnieniem rozsianym.
Nasze pierwsze obserwa cje wskazują na to, że dla
każdej z tych grup egzoszkielet stanowi bardzo obiecującą formę rehabilitacji. Szczególnie u pacjentów
po urazach rdzenia kręgowego korzyści będące
owocem sesji treningowych w Ekso GT są wyraźnie
zauważalne. Mam tu na myśli poprawę ogólnego
stanu zdrowia, poprawę funkcji pęcherza moczowego, jelit, zmniejszenie obrzęków kończyn, uaktywnienie się mięśni, których unerwienie nie zostało uszkodzone, a wyłączyła je ciągła pozycja siedząca na
wózku.

Trzeba tu zaznaczyć jak bardzo
pozytywny wpływ, już po pierwszym
treningu, wywiera ten rodzaj
rehabilitacji na samopoczucie nie tylko
fizyczne, ale również psychiczne.
Sama możliwość samodzielnego chodu po często
wielu latach poruszania się na wózku budzi pokłady
mobilizacji i motywacji w użytkownikach Ekso GT.
W przypadku pacjentów po udarach i z SM możemy
mówić o wzmocnieniu mięśni, poprawie jakości
chodu, jego ekonomii, czy symetrii. W tej
metodzie rehabilitacji możliwe jest dostosowanie

wspomagania osłabionej kończyny w takim zakresie,
jaki jest potrzebny do wykonania danego kroku.
Każdy krok jest monitorowany przez Ekso GT i wspomaganie jest dopasowywane do możliwości
pacjenta w czasie rzeczywistym, dlatego zarówno
u pacjen-tów z SM, czy u pacjentów po udarach
mózgu każdy krok jest wspomagany tylko tyle ile jest
niezbędne, a resztę pracy wykonują mięśnie pacjenta.
Rehabilitacja z wykorzystaniem Ekso GT nie jest
jeszcze w pełni zbadana od strony naukowej.
Planujemy więc szereg badań z szeroką grupą
pacjentów, która pozwoli nam zgromadzić kompletne
dane na temat wpływu Ekso GT na poprawę stanu
zdrowia – psychicznego i fizycznego.’’

KRZYSZTOF CYGOŃ, Technomex
kierwonik działu technicznego

,,Ekso GT jest jednym z najbardziej zaawansowanych
urządzeń rehabilitacyjnych na świecie. Od początku
projektowany jest z myślą o pacjentach
przebywających w szpitalach lub klinikach
rehabilitacyjnych. Przede wszystkim pozwala na
bardzo łatwe dopasowanie do pacjenta przez co jest
narzędziem bardziej uniwersalnym niż inne
egzoszkielety. Umożliwia trening osobom po udarze,
po urazie rdzenia kręgowego, ze stwardnieniem
rozsianym oraz wieloma innymi schorzeniami
neurologicznymi. Dodatkowo Ekso GT jest bardzo
lekki, waży niecałe 25 kilogramów i jest wygodny
w transporcie, co wpływa korzystnie na jego
mobilność. Należy jednak pamiętać, że jest to
waga urządzenia odczuwalna podczas przenoszenia
– osoba wpięta w egzoszkielet, tej wagi nie
odczuwa – konstrukcja przenosi obciążenia na
ziemię. Trening w Ekso GT pozwala na dokładne
zbieranie danych i ich analizę. Każdy krok, czas
użytkowania i postępy terapii są zapisywane
w systemie. Statystyki dostępne są dla
fizjoterapeutów, którzy oceniają efekty pracy
z konkretnym pacjentem.’’
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Najważniejsze pytania i odpowiedzi o Ekso GT.
KTO STWORZYŁ EKSO GT?

GDZIE MOŻNA STOSOWAĆ?

Twórcą egzoszkieletu Ekso GT jest firma Ekso Bionics, pierwotnie Berkeley
Bionics, założona w Berkeley, w Kalifornii w 2005 roku. Firma jest pionierem
w dziedzinie robotyki i tworzeniu egzoszkieletów służących zwiększeniu
mobilności. Początki działalności związane ze współpracą z Departamentem
Obrony w ramach dostarczania technologii na potrzeby wojska. Dziś Ekso
Bionics spełnia swoją misję w produkcji rozwiązań dla osób
niepełnosprawnych. Pierwszy robot do celów rehabilitacji powstał w 2012 roku.

Wykorzystywany jest w reedukacji chodu pod nadzorem terapeuty
u pacjentów o różnym stopniu porażenia (połowiczne, całkowite), które jest
wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów (np. udar, uszkodzenie
rdzenia kręgowego, urazowe uszkodzenie mózgu). Urządzenie wspomaga
chód u pacjentów, a praktycznie każdy użytkownik dopuszczony przez
lekarza do treningów chodził już podczas pierwszej sesji.

CZYM JEST EGZOSZKIELET EKSO GT?
To przenośny bioniczny egzoszkielet przeznaczony do użytku w celach
rehabilitacji praktycznie każdego pacjenta z niedowładem kończyn dolnych.
Pozwala na wykonywanie ruchów wstawania lub siadania na krześle oraz na
wykonywanie chodu w sposób naturalny, z prawidłowym przenoszeniem
obciążenia między kończynami. Urządzenie jest zasilane bateryjnie, ruchy są
wykonywane za pomocą silników, co wspomaga utracone funkcje
nerwowo-mięśniowe.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?
Dla wszystkich osób, którzy cierpią na niedowład kończy dolnych, w tym
pacjentów z:
- całkowitym przerwaniem rdzenia do C7 włącznie,
- niecałkowitym przerwaniem rdzenia – dowolny poziom,
- udarem z niedowładem połowiczym,
- stwardnieniem rozsianym,
- dystrofią mięśniową,
- chorobą Guillame - Barre
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EKSO GT™ zostało zaprojektowane z myślą o ośrodkach, gdzie w ciągu dnia
terapeuci mają kontakt z różnymi pacjentami.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SKORZYSTAĆ
Z TRENINGU W EKSO GT?
W ramach Projektu EKSO podczas wizyt w ośrodkach w całym kraju.
Harmonogram znajduje się na stronie internetowej www.technomex.pl
Egzoszkielet można również przetestować w Centrum Fizjoterapii Fizjofit
w Gliwicach - www.fizjofit.pl , tel. 698 609 920
Sesja w Ekso GT poprzedzona jest badaniami kwalifikującymi osobę mającą
brać w niej udział.

ILE WAŻY EKSO GT
Ok. 23 kg. Należy jednak pamiętać, że jest to waga urządzenia, którą się
czuje przenosząc urządzenia z miejsca na miejsce – osoba wpięta w EKSO
tej wagi nie odczuwa – konstrukcja urządzenia przenosi obciążenia
na ziemię.
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