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Lokomat®

– Monet pienet askeleet voivat tuottaa 
suuria parannuksia

Keskushermoston mukautuvuuteen perustuva 
käsite “tehtäväspesifinen oppiminen” tarkoit-
taa, että neurologiset potilaat voivat opetella 
ja parantaa arkielämän kaikkia toimintoja jat-
kuvilla toistoilla. Robotisoitu Lokomat-terapia 
täyttää tämän tarpeen ja mahdollistaa inten-
siivisen liiketerapian Augmented Feedback 
palautejärjestelmän kanssa.

Tehokas toiminnallinen liike-
terapia

Lokomat muodostuu robotisoidusta ortoosista, 
kehittyneestä painokevenysjärjestelmästä sekä 
kävelymatosta.
Pyörätuolia käyttävät potilaat voidaan kuljettaa 
ramppia pitkin kävelymatolle, ja heidät on 
helppo sijoittaa Lokomatiin.
Tietokoneohjatut, kävelymaton nopeuden 
kanssa tarkasti synkronoidut moottorit siirtä-
vät potilaan jalkoja fysiologisia kävelymalleja 
mukailevia liikeratoja pitkin.
Kätevän käyttöliittymän avulla hoitajan on 
helppo käyttää Lokomatia ja säätää harjoit-
teluparametrit potilaan yksilöllisten tarpeiden 
mukaisiksi.
Automatisoitu käyttö keventää hoitajaan koh-
distuvaa rasitusta sekä mahdollistaa pidemmät 
ja tehokkaammat terapiasessiot.

Tarkka, dynaaminen painoke-
vennysjärjestelmä optimoi fy-
siologisen kävelyn opettelun

Dynaamisen, nopeasti reagoivan ripustusjärjes-
telmän avulla potilaan kehon paino kevenne-

Lokomat-terapian etuja:

• Robotisointi ortoosi ohjaa potilaan jalkoja  
 kävelymatolla tarjoten runsaasti erilaisia  
 harjoittelumahdollisuuksia
• Potilas edistyy nopeammin, koska terapia- 
 sessiot ovat pitempiä ja intensiivisempiä kuin  
 manuaalisessa kävelymattoharjoittelussa
• Hoitajiin ei kohdistu fyysistä rasitusta
• Yksi hoitaja riittää käyttämään Lokomatia

• Potilaan kävelyä on helppo valvoa ja arvioida
• Kävelykaava ja ohjausvoima voidaan säätää  
 potilaan mukaan, niin että harjoittelu on  
 mahdollisimman tehokasta
• Potilas on motivoituneempi, koska hän   
 näkee suorituksestaan heti palautteen
• Arviointityökalun avulla potilaan edistymistä  
 on helppo mitata toistuvasti
• Tarvittaessa laite on helppo muuttaa auto- 
 matiikalta manuaaliseen terapiaan

tään ja kävelystä tehdään luonnollisempaa niin, 
että potilaan aistien stimulointi optimoidaan.

Parempi motivointi, koska 
ohjausvoima on säädettävissä 
potilaskohtaisesti

LokomatProssa potilaan toimintaa voidaan 
mitata suoraan ajureihin asennetuilla voima-
antureilla; niiden ansiosta kävelyn avustuksen 
tasoa voidaan säätää erikseen kummallekin 
jalalle täyden avun ja nollavoiman välillä.
Kummallekin jalalle portaattomasti säädettä-
vä ohjausvoima rohkaisee potilaita työsken-
telemään kovemmin, koska kuntoutuksen 
edistyessä ohjausvoimaa voidaan vähentää 
tai toispuolihalvauspotilaat voivat harjoittaa 
halvaantunutta puolta.
Integroitu biopalautejärjestelmä valvoo potilaan 
kävelyä ja antaa hänelle reaaliaikaista visuaalista 
palautetta, jonka ansiosta potilas motivoituu 
osallistumaan aktiivisesti.

Motivoiva, yksilöllisesti säädetty terapia no-
peuttaa edistymistä.

Potilaan arviointi ja dokumen-
tointi terapian edistymisestä

LokomatProssa on seuraavat mittaustyökalut, 
joiden avulla potilaan edistymistä on helppo 
arvioida:
L-WALK: Rekisteröi potilaan kävelysuorituksen 
jokaisen askeleen ja tallentaa tiedot analyysiä 
ja dokumentointia varten.
L-STIFF: Mittaa potilaan lantio- ja polvinivelten 
jäykkyyden siirtäessään potilaan jalkoja tiettyä 
liikerataa pitkin mitaten vääntömomentit.
L-FORCE: Mittaa paikallaan olevan potilaan 
tuottaman isometrisen voiman.
L-ROM: Mittaa tarkasti potilaan lantion ja 
polven passiivisen liikealueen ilman Lokomatin 
ajureiden antamaa tukea.
Tukee ja rekisteröi potilaan arvioita vakiomit-
taustyökaluilla potilaan ollessa Lokomatissa.
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Kitinkannus – 
robottiavusteisen 
kävelykuntoutuksen 
edelläkävijä Suomessa

Augmented Feedback

Augmented Feedback antaa motivoivaa ja 
opastavaa palautetta virtuaalisissa ympäris-
töissä. Toiminnot:
- Fysiologinen kävely, joka saadaan aikaan 
relevantin palautteen avulla
- Toiminnallinen palaute rohkaisee potilasta 
osallistumaan ja sitoutumaan terapiaan.
- Kiehtovia virtuaaliympäristöjä potilaita mo-
tivoimassa.
- Intensiteetti ja vaikeustaso ovat säädettävissä 
kunkin potilaan kognitiivisten kykyjen ja eri-
tyistarpeiden mukaan.
Mukana on useita virtuaalisia ympäristöjä.
Potilaalta vaadittavat liikkeet perustuvat fysio-
logisiin ja biomekaanisiin periaatteisiin.

Käytetään hyvällä menestyk-
sellä johtavissa kuntoutuskes-
kuksissa

Lokomat on vakiinnuttanut asemansa tehok-
kaana kuntoutusvälineenä, joilla neurologiset 
potilaat pystyvät parantamaan kävelyään.
Lokomat-järjestelmiä on asennettu ja käytetään 
hyvällä menestyksellä tunnetuissa kuntoutus- ja 
tutkimuslaitoksissa ympäri maailman.

Kitinkannus® on panostanut kuntoutuksen osaamisen kehit-
tämiseen ja investoinut uuteen tekniikkaan ja henkilökunnan 
osaamiseen. Suomen ensimmäinen Lokomat®-kävelyrobotti 
otettiin käyttöön Kitinkannuksessa elokuussa 2010. Laite 
hyödyntää robotiikkaa ja se on kehitetty erityisesti neuro-
logiseen kuntoutukseen. 

Lokomat®-kävelyrobotti on auttanut maailmalla jo monia 
kuntoutumaan, nyt myös Suomessa on asiakkailla mah-
dollisuus hyödyntää uusinta tekniikka ja tietoa, jota löytyy 
Kitinkannuksen kuntoutusosastolta runsaasti. Osastolle on jo 
aiemmin hankittu mm. h/p/cosmos-painokevennyslaitteisto 
ja tietokoneavusteinen tasapainoharjoitteluun kehitetty 
BALANCE Trainer -laitteisto.

Kitinkannuksesta kotikuntoiseksi

Muualla maailmassa kävelyrobotit ovat fysioterapiassa jo 
arkipäivää, Kitinkannus® on Suomessa robottiavusteisen 
kuntoutuksen edelläkävijä. Ensikokemukset robotin käytöstä 
vaikuttavat hyvin positiivisilta ja asiakkaiden antama palaute 
on ollut kannustavaa. Moni pääsee Lokomatissa pitkästä 
aikaa kävelemään omin jaloin robotin avustuksella, tämä 
antaa myös lisää intoa ja puhtia kuntoutumiseen. 

Lokomat® Pro ja pediatrinen ortoosi

Pediatrisella ortoosilla varustettu Lokomat Pro on ensimmäinen moottoroitu kävely-
ortoosi, joka automatisoi lapsille annettavan intensiivisen liiketerapian kävelymatolla.
Ortoosin vaihto normaaliversiosta lasten malliin voidaan tehdä muutamassa minuu-
tissa, näin yhdellä laitteella voidaan kuntouttaa sekä aikuispotilaita että pienempi-
kokoisiakin henkilöitä.

” Me Kitinkannuksessa haluamme laittaa kaikki kävelemään! ”

Lisätietoja tuotteista ja tutkimuksista www.fysioline.fi/hocoma


