
INDEGO 
PERSONAL 
-KÄVELY-
ROBOTTI 
APUVÄLINEENÄ 



LIIKKUMISEN VAPAUTTA JA KUNTOUTUSTA

Indego Personal on robotisoitu ulkoinen tukiranka, joka apuvälineenä 
mahdollistaa selkäydinvammautuneelle pystyasennon ja itsenäisen 
kävelyn. Laitteen avulla liikkuminen onnistuu normaalissa 
toimintaympäristössä sisällä ja ulkona.

Indego Personal -laitteen käyttö voi parantaa kehonhallintaa ja pienentää lääke- 
sekä hoitokustannuksia, kun painehaavaumien, keuhkoinfektioiden, ummetuksen, 
virtsatieinfektioiden, kiputilojen sekä luusto- ja nivelongelmien määrä vähenee. 
Terveyshyötyjen lisäksi sosiaalinen kanssakäyminen pystyasennossa ja samalla 
katseen tasolla on luontevampaa, mikä nostaa mielialaa sekä motivaatiota 
harjoitteluun. Indego Personal -laitteen päivittäinen käyttö on samalla käyttäjälle 
intensiivistä kuntoutusta.

MITEN INDEGO PERSONAL 
TOIMII?
Indego Personal on kävelyrobotti, jonka moottorit 
lantion- ja polvinivelten kohdalla tuottavat käve-
lyliikkeen sekä avustavat nousun pystyasentoon ja 
laskeutumisen istumaan. Kävelyn tukena käytetään 
joko kyynärsauvoja tai kävelytukea. Indego Personal 
-kävelyrobotin pukeminen ja käyttö onnistuu ilman
avustajaa. Pienen koon ansiosta laite voi olla puettuna 
päälle myös autossa siirryttäessä paikasta toiseen.



KENELLE INDEGO PERSONAL SOVELTUU?
Indego Personal on suunnattu liikkumisen apuvälineeksi selkäydinvammaisille, joilla on
• Selkäydinvamma tasolla T1 – S1
• Vammaluokka AIS A, B ja C

Fyysiset edellytykset laitteiston käyttöön ovat
• Spastisuus: Modified Ashworth asteikolla ≤ 3 
• Ei vaikeaa liikerajoitusta polvi- tai lonkkanivelissä
• Riittävä ylävartalon hallinta
• Pituus 155–191cm
• Reiden pituus 35–47cm
• Maksimi paino 113 kg
• Maksimi lantion leveys 42 cm

KOULUTUS JA YLLÄPITO
Indego Personal -kävelyrobotin käyttöönottoon sisältyy sertifioitu käyttökoulutus.  
Koulutuksen saa Indego Personal -käyttäjän lisäksi myös käytössä avustava tukihenkilö.
Laitteen ylläpidosta vastaa Fysioline Service huolto-organisaatio.



Fysioline Oy, Arvionkatu 2,  
33840 Tampere, Puh. 03 2350 700,  

info@fysioline.fi, www.fysioline.fi

INDEGO PERSONAL -LAITTEEN HANKINTA
Indego Personal -laitteen maahantuoja ja myyjä on Fysioline Oy. Autamme henkilö-
kohtaisen laitteen soveltuvuuden kartoituksessa, hankinnassa ja käytössä. Ota yhteyt-
tä asiakaspalveluumme 03 2350 700 tai info@fysioline.fi

Laitehankinnan vaiheet:

1. Soveltuvuuden määrittäminen (vammataso, pituus, paino, liikkuvuus jne.) 

2. Indegon kokeilukerta kuntoutuslaitoksessa

3. Indegon käytössä avustavan tukihenkilön kartoitus

4. Rahoitus-/tukimallin selvitys ja hyväksyntä

5. Sertifioitu käyttökoulutus yhdessä tukihenkilön kanssa, noin 30–40 h

6. Indegon käyttöönotto arjessa

FDA Clearance for Clinical and Personal Use


