ARTROMOT® CPM
Descriere
Cel mai apreciat dispozitiv pentru mobilizarea articulatiilor,
de peste 25 ani!
CPM: Continuous Passive Motion
Miscare Pasiva Continua
In urma diferitelor tipuri de interventii chirurgicale la
nivelul articulatiilor, majoritatea pacientilor evita miscarea
datorita durerilor resimtite. Lipsa miscarii determina
rigidizarea articulatiilor.
Pentru recuperare pacientii apeleaza, in mod clasic, la
kinetoterapie obtinand rezultate vizibile in cateva luni de la
interventie.
Pentru rezultate rapide si garantate, chirurgii ortopezi
recomanda miscarea pasiva continua inca din a doua zi de la
efectuarea interventiei chirurgicale.
ARTROMOT® este un dispozitiv de tip CPM ce reduce rigiditatea
articulara si inflamatia, mobilizarea articulatiilor fiind
realizata pasiv de catre aparat. Pe durata mobilizarii
pacientul sta relaxat, intr-o pozitie confortabila. Durata
tratamentului poate varia in functie de afectiune, de la 3-4
ore pe zi (recomandare generala) la 24 de ore pe zi.
Gama ARTROMOT® cuprinde dispozitive pentru:
– Genunchi si sold
– Umar
– Cot
– Glezna
– Articulatia pumnului si degetele mainii

Produse in Germania, dispozitivele ARTROMOT® se utilizeaza in
centrele de recuperare si clinicile de specialitate insa, cu
acordul prealabil al medicului curant, acestea pot fi
utilizate si la domiciliul pacientilor.
Puteti opta pentru serviciul de inchiriere al dispozitivelor
ARTROMOT®!
Contactati echipa noastra de vanzari accesand acest link
pentru inchiriere sau achizitie ARTROMOT.

Utilizare
Cand este indicat ARTROMOT®?
– In perioada imediat postoperatorie;
– Dupa orice interventie chirurgicala la nivelul
articulatiilor;
– Inainte si dupa tratamentul individual kinetic (warm-up,
cool-down);
– In profilaxia trombozei si a emboliei.
Tipul dispozitivelor:
– ARTROMOT®-K1, pentru articulatia genunchiului/soldului
– ARTROMOT®-S3, pentru articulatia umarului
– ARTROMOT®-E2, pentru articulatia cotului
– ARTROMOT®-SP3, pentru articulatia gleznei
– ARTROMOT®-H, pentru articulatia pumnului
– ARTROMOT®- F, pentru articulatiile degetelor mainii

Avantaje
Utilizarea ARTROMOT®:
– Creste mobilitatea articulara si reduce durerea;
– Imbunatateste circulatia limfei si a sangelui;
– Determina resorbtia hematomilor;

– Imbunatateste vindecarea cartilajului articular,
tendoanelor, ligamentelor si tesuturilor moi;
– Reduce perioada de spitalizare si durata totala a
tratamentului.
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