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DYNAMICZNE
Teraz twój ruch

Wystarczająco stabilne dla Mike'a.
Wystarczająco dynamiczne dla Nurii.
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Pewność i stabilność dla Mike'a – moc i dynamika dla Nurii
Nie każdy ma takie same priorytety. Dla większości z nas priorytetem jest jednak poczucie pewności
siebie i możliwość korzystania z życia w dowolnie wybrany sposób. Dlatego tak wielu użytkowników
protez uwielbia swoje kolana RHEO KNEE®. Urządzenie to zapewnia stabilność odpowiednią do potrzeb
i sytuacji u różnych osób, a jednocześnie daje im swobodę uczestniczenia we wszelkiego rodzaju zajęciach
związanych z pracą i wypoczynkiem.
POCZUJ SIĘ PEWNIE
Weźmy na przykład Mike'a, człowieka, który
na nowo zakochał się w życiu. 25 lat temu
stracił nogę; dotąd używał mechanicznego
kolana. Teraz wymienił je na kolano
protezowe Rheo Knee w połączeniu ze
stopą Pro-Flex i dzięki temu stał się o wiele
bardziej aktywny.
Od samodzielnego przejazdu pociągiem,
na co wcześniej nie miał odwagi, obawiając
się poruszania w zatłoczonych, ciasnych
miejscach, po pracę w ogrodzie i realizację
pasji, takich jak stolarka – czuje się teraz
bezpieczniej i pewniej. – Zawsze starałem
się robić to, co chciałem, ale nie było
to łatwe. Teraz nie muszę się wahać. To
uczucie kontroli jest wspaniałe.
Mike może zablokować kolano, gdy chce je
dodatkowo ustabilizować. Najważniejsze
jest dla niego bezpieczeństwo i komfort.
– Schylanie się, wstawanie – wszystko
jest łatwiejsze z kolanem Rheo Knee. Nie
jestem tak zmęczony, jak kiedyś, i plecy też
mniej bolą.

– Różnica jest fenomenalna – odkąd mam
to kolano, nie upadłem ani razu.

Mike jest zadowolony z tego, że proteza
jest odporna na warunki atmosferyczne,
i docenia stabilność oraz poczucie
kontroli, jakie zyskał dzięki Rheo Knee: –
Czasami moje stare kolano hydrauliczne
rzucało się do przodu, zanim byłem na
to gotowy, zwłaszcza jeśli było wietrznie,
ale Rheo Knee daje naprawdę dobrą
kontrolę. Prostuje się bardzo naturalnie
i we właściwym momencie, nawet w
zatłoczonym miejscu.

CIESZ SIĘ ŻYCIEM
Nuria jest młodsza i bardziej aktywna
od Mike'a, a jej związek z kolanem
protezowym Rheo Knee ma długą historię.
Technologia i funkcjonalność protezy
kolana nieustannie ewoluowała w ciągu
ostatniej dekady, a wraz z nimi rosła
pewność siebie i jakość życia Nurii.
Prowadząc życie równie pracowite
i dynamiczne jak miasto, w którym mieszka,
Nuria jest w ruchu przez większą część
dnia. Wychodząc z mieszkania, Nuria nie
pozwala, by zatrzymały ją schody, rampy
czy strach przed jazdą środkami transportu
publicznego. Po ciężkim dniu pracy przez

jakąś godzinę ćwiczy jogę, zanim spotka
się z przyjaciółmi i odpocznie przy kolacji
– rzeczą, którą ceni sobie najbardziej, jest
wolność bycia sobą.
Bez względu na to czy pracuje, chodzi,
czy właśnie siada, Nuria koncentruje
się zwykle na następnym spotkaniu,
a nie kolejnym ruchu. – Moje kolano
Rheo Knee działa bardzo naturalnie
i zapewnia mi bezpieczeństwo. Wiem, że
mogę mu zaufać, i że będzie doskonale
współpracować z moją stopą Pro-Flex,
pozwalając mi żyć tak, jak lubię.

„Sprawdzam kolano
i makijaż. Potem
zaczynam dzień i
nie muszę już myśleć
o protezie”.

DOBRZE WIEDZIEĆ!
ZALETY RHEO KNEE
NOGA MIKE'A
Mike używa kolana protezowego Rheo
Knee w połączeniu ze stopą Pro-Flex i lejem
silikonowym Seal-In. Ta dynamiczna stopa
zapewnia Mike'owi stabilność i naturalny
ruch, jakiego chce. Wspomaganie kostki
oferowane przez stopę Pro-Flex daje mu
dodatkowe wsparcie, gdy jest poza domem.

NOGA NURII
Obecnie Nuria używa z kolanem
Rheo Knee stopy Pro-Flex LP Torsion
i leja silikonowego Seal-In. Stopa
Pro-Flex LP należy do najbardziej
dynamicznych stóp o niskim profilu
na rynku, przez co doskonale spełnia
swoją rolę przy aktywnym stylu życia
użytkowniczki. Moduł Torsion dodatkowo
zwiększa jej funkcjonalność, ułatwiając
amortyzację wstrząsów, które mogą
powstawać przy aktywności o większej
dynamice, i wspierając wszelkie ruchy
skręcające lub obrotowe. Dla Nurii
przekłada się to na poczucie, że jest w
stanie robić wszystko, czego wymaga jej
intensywny plan dnia.

ĆWICZ W SWOIM TEMPIE
Aplikacja Össur Logic App ułatwia ćwiczenie
ruchów i pozwala trenować, kiedy chcesz,
zapewniając
natychmiastową
informację
zwrotną o postępach.
MASZ KONTROLĘ
Automatyczne
odzyskiwanie
równowagi
i
większa
stabilność,
nawet
podczas
wykonywania małych kroków i chodzenia do tyłu,
a także lepsze podparcie podczas schodzenia po
stopniach lub schodach.
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Wytrzymałość na zewnątrz, inteligencja w środku –
błyskawicznie i automatycznie dostosowuje się
do sposobu chodzenia, prędkości i warunków
otoczenia.
WYKONAJ RUCH
Przy kroku naprzód kolano prostuje się szybko
i naturalnie, ale możliwe jest utrzymywanie
go nieruchomo podczas przechodzenia przez
przedmioty, a nawet ręczne blokowanie w razie
potrzeby.
PRZYJMIJ POSTAWĘ
Ruch bez wysiłku, nawet w tłumie i w małych
pomieszczeniach, a także łatwiejsze niż
wcześniej wstawanie i bezpieczniejsze siadanie.
PRZY KAŻDEJ POGODZIE
Nadaje się do użytku w mokrym lub wilgotnym
otoczeniu*, dzięki czemu pogoda nie decyduje
o aktywności.

ROZWIĄZANIA ÖSSUR DYNAMIC
Zaprojektowane dla wsparcia
aktywnych osób, które chcą pewnie
i bez wysiłku wykonywać różnego
rodzaju czynności.

Aby pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu
kolana protezowego Rheo Knee, firma Össur
zaprojektowała dla niego kompletną nogę.
Łącząc kolano ze stopą z rodziny Pro-Flex
i dodając najnowszą technologię lejów
silikonowych Seal-In, użytkownicy mogą
uzyskać wyjątkowo naturalny i wygodny
chód na różnych powierzchniach, na

stopniach i przy różnych nachyleniach.
Minimalizacja ruchu w leju zapewnia lepszą
kontrolę nad protezą, a bezpieczeństwo
i stabilność całej nogi mogą naprawdę
zwiększyć pewność siebie. Więcej
informacji o rozwiązaniach Össur Dynamic
można znaleźć na stronie internetowej
www.ossur.pl oraz www.ossur.com..

W niedawno przeprowadzonym badaniu
klinicznym z grupą kontrolną nowe kolano
protezowe Rheo Knee w serii standaryzowanych
pomiarów znacznie przewyższało poprzednie
modele i będące w powszechnym użytku
produkty konkurencyjne. W porównaniu
do sterowanych mikroprocesorowo kolan
hydraulicznych lub poprzedniej wersji Rheo
Knee użytkownicy chodzili dalej i szybciej,
wkładając w to mniej wysiłku**.
* Nie zanurzać ani nie wystawiać na działanie chlorowanej lub słonej
wody.

** Lechler K , Sigurjónsson, B., Ikelaar L, Lindgren K, Langlois D,
Mobility and perceived functional changes with unilateral transfemoral
amputees using a new microprocessor-controlled knee,AOPA Congress,
Boston, MA, US 8th to 11th of September 2016.
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Dla kolana protezowego Rheo Knee
opracowano bezpłatną, łatwą w użyciu
aplikację na iOS. Ma ona użyteczne
funkcje, takie jak sprawdzanie poziomu
naładowania akumulatora i liczby kroków,
ale przede wszystkim oferuje specjalnie
zaprojektowany program treningowy, który
pomaga budować pewność siebie i jak
najlepiej wykorzystać protezę. Używaj jej
w otoczeniu i czasie, który Ci odpowiada.

PRZEDSTAWIAMY RODZINĘ PRO-FLEX®
Wybierz stopę z rodziny Pro-Flex®, aby jak
najlepiej wykorzystać kolano protezowe
Rheo Knee. Zaletą tych stóp protetycznych,
z ich charakterystyczną potrójną listwą, jest
to, że pomagają one zmniejszyć obciążenie
zdrowej strony ciała podczas ruchu.

Od chwili, gdy pięta uderza w ziemię, ruch
stopy jest płynny i ekonomiczny. Stopa
Pro-Flex oferuje doskonałe wspomaganie
kostki, ułatwiające ruch do przodu, a także
szeroki zakres ruchów kostki, co daje
pewniejszy, bardziej naturalny chód.

• Zaprojektowana tak, by zwiększyć
pewność siebie i poprawić chód.
• Popraw symetrię, szczególnie
jeśli chodzi o obciążanie, siadanie
i schodzenie po schodach.
• Dowiedz się, jak podczas chodzenia do
przodu wygodniej i sprawniej przenosić
obciążenie na paluch u nogi protezy.
Pro-Flex®

Pro-Flex® XC
Torsion

Pro-Flex® XC

Pro-Flex® LP
Torsion

Pro-Flex® LP

WE WŁASNYM TEMPIE
„Lubię korzystać z aplikacji Össur Logic
App, aby ćwiczyć, gdy jestem w domu.
Czasami wkładam telefon do kieszeni
i schodzę na dół. Wtedy aplikacja mówi mi,
czy prawidłowo obciążałem kolano, i mogę
pracować nad poprawieniem sposobu
poruszania się na schodach. To naprawdę
pomocne” – MIKE

OPTYMALNE DZIAŁANIE
„Rano najpierw sprawdzam aplikację,
a potem jestem gotowa do wyjścia.
Pomaga mi śledzić, jak sobie radzę,
i możliwie najlepiej wykorzystywać nogę”.
– NURIA

Wygodne, stabilne i dynamiczne, mają też świetną osłonę na stopy. Zapytaj swojego protetyka
ortopedę, która stopa Pro-Flex może być najlepsza dla Twoich potrzeb.

ICEROSS® SEAL-IN® DLA
BEZKONKURENCYJNEGO ZAWIESZENIA
Leje silikonowe Iceross Seal-In są
znane na całym świecie jako doskonałe
rozwiązanie w zakresie pewnego,
komfortowego zawieszenia. Najnowszy
lej silikonowy Seal-In bardzo szczelnie
przylega do leja protezowego. Łatwiej
go odrócić i założyć, co ważne dla mniej
aktywnych użytkowników, którzy mogą
mieć problemy ze sprawnością dłoni.
Lej wykonany jest z najdelikatniejszych
mieszanek silikonów i jest niezwykle
miękki w dotyku; zawiera aloes i substancje
nawilżające chroniące skórę.
Technologia Easy-Glide eliminuje potrzebę
stosowania sprejów lub nawilżaczy, dzięki
czemu zakładanie i zdejmowanie leja
jest naprawdę proste. Dzięki nowemu

pierścieniowi uszczelniającemu zakładanie
leja jest jeszcze łatwiejsze; uszczelkę
umieszcza się na poziomie najbardziej
odpowiednim dla użytkownika.
1. Naciągnij lej na kikut.
2. Ułóż pierścień uszczelniający tak, by jak
najlepiej dopasować lej.
3. Ciesz się niezawodnym, bezpiecznym
zawieszeniem.
A jeśli objętość (kształt) kikuta zmienia się
w ciągu dnia…
4. Dopasuj pierścień uszczelniający
zgodnie z potrzebami, aby zmniejszyć
nacisk i zachować dopasowanie.
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