Zachęcamy do zapoznania się z ofertą niedawno otwartego
Centrum Neurorehabilitacji
NeuroRehab w Hrubieszowie przy ulicy Grabowieckiej 20.

Szanowni Państwo!
NeuroRehab jest podmiotem leczniczym świadczącym kompleksowe usługi z zakresu
rehabilitacji. Przyjmujemy pacjentów ambulatoryjnie oraz stacjonarnie na turnusy rehabilitacyjne,
zapewniając komfortowy nocleg z pokojami przystosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Prowadzona w NeuroRehab fizjoterapia indywidualna zaplanowana jest po przeprowadzeniu
wnikliwej analizy stanu funkcjonalnego pacjenta oraz ukierunkowana na poprawę jakości życia
codziennego, samodzielność i przywrócenie pacjentowi w jak najwyższym stopniu funkcji
utraconych w przebiegu choroby.

Godziny zapisów i rejestracji:
•

telefonicznie w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem tel. 502 157 037

•

osobiście w Centrum NeuroRehab w trakcie godzin pracy ośrodka.

Głównym obszarem naszego działania jest kompleksowa fizjoterapia pacjentów:
•

po udarze mózgu - zarówno w fazie podostrej, jak i przewlekłej,

•

z różnymi postaciami stwardnienia rozsianego,

•

z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego,

•

z chorobą Parkinsona,

•

po urazach rdzenia kręgowego,

•

po urazach czaszkowo-mózgowych,

•

po przebytych zabiegach operacyjnych (w tym operacjach kręgosłupa, operacjach

ortopedycznych),
•

z chorobą zwyrodnieniową stawów kończyn dolnych i górnych,

•

z innymi chorobami neurologicznymi i ortopedycznymi wymagającymi intensywnego

usprawniania fizjoterapeutycznego.
Opiekę nad pacjentami sprawuje zespół terapeutyczny składający się z wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, lekarzy konsultujących, logopedy, psychologa oraz personelu pielęgniarskiego.
Dysponujemy szeroką gamą powszechnie znanych sprzętów do fizykoterapii, jak również
najwyższej klasy nowoczesnymi urządzeniami do wspomagania pionizacji i chodu, sprawności
kończyn górnych, treningu siłowego oraz funkcjonalnego.
Wykorzystywane przez nas specjalistyczne urządzenia wspomagające indywidualną pracę
z fizjoterapeutą, to między innymi:

LOKOMAT PRO – to w najwyższym
stopniu zaawansowany na rynku system
do reedukacji chodu. Zbudowany jest ze
zrobotyzowanych

ortez

zaawansowanego
dynamicznego

oraz
systemu

odciążenia

pacjenta

zintegrowanego z bieżnią treningową.
Pacjenci

na

wózkach

inwalidzkich

w bezpieczny sposób mogą być wprowadzeni po rampie na bieżnię oraz łatwo wpięci w system
ortez. Komputerowo sterowane ortezy są precyzyjnie zsynchronizowane z bieżnią przez co
prowadzą nogi pacjenta naśladując fizjologiczne trajektorie ruchu podczas chodu.

ERIGO PRO – jedyny na świecie stół
pionizacyjny z możliwością kroczenia
i funkcjonalną elektrostymulacją EFS.
Jest to urządzenie, które umożliwia
mobilizację i wertykalizację pacjentów
w początkowym stadium leczenia. Daje
gwarancję

wczesnej

i

bezpiecznej

pionizacji u pacjentów udarowych nawet
w stanie ostrym.
Skuteczność Ergio Pro potwierdzona
klinicznie:

zwiększenie

koncentracji

pacjenta, tolerancji ortostatycznej, jak
również
układu krążenia.

przyspieszenie

stabilizacji

ARMEO SPRING – to nowoczesne
urządzenie do neurorehabilitacji kończyn
górnych z rodziny Armeo. Rehabilitacja
bazuje na pracy z ortezą, w której
konstrukcja

sprężyn

podpiera

rehabilitowaną kończynę i wspomaga
trening. Orteza zaprojektowana jest dla
pacjentów z ograniczoną bądź utraconą
funkcjonalnością ramienia. Dolegliwości
spowodowane urazami centralnego bądź
obwodowego układu nerwowego, są leczone przez trening bazujący

na ćwiczeniach

zwiększających siłę mięśniową, zakres ruchomości kończyny oraz motorykę.

ELEVEO – to urządzenie treningowe
do równoczesnej kontroli odciążenia,
postawy
i
do

na

oraz
stałym

balansu
podłożu.

dynamicznego

doskonała

na

bieżni
Systemy

odciążenia

możliwość

do

to

treningu

pacjentów
w rozległym zakresie dysfunkcji chodu.
Eleveo

wspomaga

w

utrzymaniu

prawidłowej postawy ciała, redukuje
obciążenie, likwiduje trudność balansu oraz polepsza trening koordynacji w ruchu. Unikalne
uprzęże zostały utworzone nie tylko do jedno bądź dwustronnego podparcia ciała, ale również
do progresywnej zmiany poziomu od całkowitego obciążenia do całkowitego odciążenia. Budowa
daje możliwość manualnej kontroli przez terapeutę nóg oraz miednicy, celem kontroli poprawnego
ruchu.

BIEŻNIA RUNTIME

120

–

to

urządzenie

kompleksowe

umożliwiające trening chodu, biegu,
a także postawy z informacją zwrotną
dla
Dostępne

pacjenta

(biofeedback).

badania

możliwe

do wykonania na bieżni RunTime 120:


to analiza chodu,



analiza biegu,



dynamiczna ocena rozkładu nacisku stóp,



badanie statyczne rozkładu nacisku



badanie równowagi

Terapia neurologopedyczna oraz psychologiczna
Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe do skorzystania z naszych usług w zakresie diagnozy i terapii
neurologopedycznej, jak również terapii psychologicznej.
Terapia neurologopedyczna kierowana jest do osób dorosłych, które utraciły zdolność
posługiwania się językiem a także zdolność rozumienia języka na skutek uszkodzenia centralnego
układu nerwowego poprzez incydenty chorobotwórcze jak np. udary, zatory (afazja, dyzartria),
urazy mózgowo - czaszkowe, choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzhaimera, choroba
Parkinsona, SLA - Stwardnienie zanikowe boczne, SM - Stwardnienie rozsiane, zespoły otępienne).
Usługa obejmuje diagnozę i terapię pacjenta oraz współpracę z rodziną. Metody dostosowujemy
do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta. Celem terapii jest odbudowanie
sprawności komunikacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego Centrum Neurorehabilitacji
http://neuro-rehab.pl, jesteśmy również na Facebook-u:
https://www.facebook.com/NeuroRehab-Centrum-Neurorehabilitacji-104990361094968

Można skontaktować się z nami poprzez e-mail: neurorehab.hrubieszow@wp.pl
lub telefonicznie: 502 157 037

