Ζωή σε κίνηση

• Μείωση σπαστικότητας
• Βελτίωση λειτουργικότητας
• Αύξηση εύρους κίνησης

Σκοπός και αποτελεσματικότητα της μεθόδου Inerventions:

Χρησιμοποιώντας το σώμα σαν εργαλείο
για την καταπολέμηση της σπαστικότητας.

Μια νέα επιλογή
στην μάχη κατά
της σπαστικότητας
και των κινητικών
δυσλειτουργιών.

Albert Blanchart, PhD1; Jörgen Sandell MSc neurologic rehabilitation2; Fredrik Lundqvist cert. Chiropractor.2
Το Mollii στην καταπολέμηση της σπαστικότητας

Το Mollii είναι μία συσκευή ηλεκτροθεραπείας, η οποία διευκολύνει
την επιλεκτική και εντοπισμένη ηλεκτροδιέγερση των μυών (τοπικά ή γενικευμένα) με σκοπό την ενεργοποίηση της αμοιβαίας αναστολής των μυών. Κατά την αμοιβαία αναστολή, απενεργοποιείται ο
ανταγωνιστής (σπαστικός) μυς, μέσω της ενεργοποίησης του πρωταγωνιστή μυ, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της σπαστικότητας.

Η ηλεκτροδιέγερση αποτελεί μία θεραπευτική επανεκπαίδευση των
νευρώνων. Αντίθετα με άλλους τρόπους θεραπείας, η ηλεκτροδιέγερση δεν αναστέλλει το νευρικό σήμα σε κανένα επίπεδο, όπως η
μπακλοφένη (αναστολή του συνόλου των νωτιαίων ερεθισμάτων)
και η βουτυλική τοξίνη (αναστολή έκκρισης ακετυλοχολίνης στην
νευρομυϊκή σύναψη, με αποτέλεσμα την διακοπή της μυϊκής συστολής) ούτε διακόπτει την διαδικασία επαγωγής σήματος όπως η
επιλεκτική νωτιαία ριζοτομή.

Για ποιον είναι κατάλληλο;

Ποιες είναι οι αρχές λειτουργίας του;

Τι συμβαίνει στο σώμα του χρήστη
όταν χρησιμοποιείται το Mollii;
Το κουστούμι αυτό χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλού επιπέδου για την παραγωγή της βασικής τάσης στο μυϊκό σύστημα. Το ρεύμα διεγείρει τον ανταγωνιστή του σπαστικού μυός. Αν, για παράδειγμα, ο δικέφαλος μυς είναι εκείνος που παρουσιάζει τη σπαστικότητα, θα διεγερθεί ο τρικέφαλος μυς με αποτέλεσμα τη χαλάρωση του πρώτου. Η χαλάρωση των μυών επιτρέπει την ενεργή κίνηση του χρήστη
και τη σταδιακή βελτίωσή του. Ο αντίστοιχος φυσιολογικός
μηχανισμός ονομάζεται αμοιβαία αναστολή πρωταγωνιστή
και ανταγωνιστή μυός.
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Φιλικό στο χρήστη: Το Mollii είναι ειδικά σχεδιασμένο για οικιακή χρήση. Είναι
ιδιαίτερα απλό στη λειτουργία. Αν το άτομο διαθέτει την ικανότητα ένδυσης, μπορεί
να τοποθετήσει το κουστούμι μόνο του. Διαθέτει έναν διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και έναν διακόπτη παύσης/συνέχισης λειτουργίας. Με ένα απλό πάτημα ενεργοποιείται η μυϊκή διέγερση και συνεχίζει αυτόματα για 60 λεπτά.
Χρήση: Το κουστούμι χρησιμοποιείται για 1 ώρα περίπου, 3-4 φορές την εβδομάδα.
Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το Mollii θα πρέπει να συνδυάζεται με φυσικοθεραπείες, προπόνηση, δραστηριότητες και γενικά κίνηση. Το αποτέλεσμα διαφέρει
ανάλογα με το άτομο και διατηρείται έως και 48 ώρες.
Αποτελείται από: Παντελόνι, ζακέτα, μονάδα ελέγχου (με θήκη), ζώνη, δίχτυ μεταφοράς και εγχειρίδιο χρήστη.
Μεγέθη: Διατίθεται σε 20 μεγέθη για παιδιά και ενήλικες. Παιδιά (CL): 104, 110, 116,
122, 128, 134, 140, 146, 152 Γυναικεία: XXS, XS, S, M, L, XL
Ανδρικά: XXS, XS, S, M, L, XL
Φροντίδα: 1 φορά το μήνα ήπια πλύση στους 40 βαθμούς. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, το κουστούμι μπορεί να πλένεται στο χέρι με χλιαρό νερό.
Εγγύηση: 2 χρόνια
Κατάταξη: Το Mollii κατατάσσεται στις ιατρικές συσκευές, τάξης ΙΙΑ.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες ΑΑΑ. Τάση: 20 V. Πλάτος κύματος: 25-175 ultrasec. Συχνότητα: 20 Hz. Μορφή κύματος: τετραγωνισμένος παλμός. Κανάλια: 40. Ηλεκτρόδια: 58
Υλικό κατασκευής ηλεκτροδίων: καουτσούκ σιλικόνης. Υλικό υφάσματος: 82%
νάιλον, 18% spandex.
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Το Mollii είναι ένα κουστούμι, το οποίο αποτελείται από ένα
παντελόνι, μία ζακέτα και μια προσθαφαιρούμενη μονάδα
ελέγχου, η οποία στέλνει ηλεκτρικές ώσεις στο χρήστη μέσω
ηλεκτροδίων που βρίσκονται στο εσωτερικό του κουστουμιού. Διαθέτει συνολικά 58 ηλεκτρόδια, τα οποία μπορούν
να συνδυαστούν με ποικίλους τρόπους. Η μονάδα αυτή μπορεί να προγραμματιστεί ατομικά, ικανοποιώντας τις ανάγκες
του κάθε χρήστη. Ο αρμόδιος που θα χορηγήσει το κουστούμι αυτό, χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα υπολογιστή για την
προσαρμογή των ενεργών ηλεκτροδίων και της έντασης του
ρεύματος, μέσω του οποίου θα ενεργοποιηθούν οι επιθυμητές μυϊκές ομάδες. Οι ρυθμίσεις στη συνέχεια αποθηκεύονται στο κουστούμι Mollii, κάνοντάς το κατάλληλο και για οικιακή χρήση.
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Είναι κατάλληλο για άτομα με σπαστικότητα και άλλες μορφές κινητικής δυσλειτουργίας, συνεπεία εγκεφαλικής παράλυσης, εγκεφαλικού, σκλήρυνσης κατά πλάκας, Πάρκινσον, εγκεφαλικής βλάβης, τραυματισμού σπονδυλικής στήλης ή άλλους νευρολογικούς τραυματισμούς. Μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση των χρόνιων πόνων.

Συμπερασματικά, η ηλεκτροδιέγερση δρα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, καθώς καθίσταται ευοδωτική υπέρ των συνάψεων
των νωτιαίων νευρώνων.

Eκτείνων μυς

Η ιδέα της αμοιβαίας αναστολής, ως η αιτία πίσω από την ηλεκτροδιέγερση, έχει προκύψει από παλαιότερες αναφορές, σύμφωνα με
τις οποίες, μετά την νευρομυϊκή επανεκπαίδευση έχει παρατηρηθεί
βελτίωση της βάδισης αλλά και άλλων μυϊκών λειτουργιών. Αυτό
οδηγεί στην υπόθεση ότι η αισθητήρια ανατροφοδότηση είναι ένας
κρίσιμος παράγοντας για την επανεκπαίδευση των νωτιαίων κινητικών οδών. Υπάρχουν πολυάριθμα δημοσιευμένα άρθρα που υποστηρίζουν την υπόθεση της μυϊκής χαλάρωσης μέσω αμοιβαίας
αναστολής. Οι έρευνες αυτές επιπλέον αναφέρουν την μείωση του
βαθμού σπαστικότητας και την αύξηση της λειτουργικότητας κατά
την μυοσκελετική κίνηση.

Kαμπτήρας μυς

Τ

ο κουστούμι Mollii είναι κατάλληλο για άτομα με σπαστικότητα και αυξημένο ή μειωμένο μυϊκό τόνο.
Το Mollii προλαμβάνει και αντιμετωπίζει πολλές και διαφορετικές μορφές μυϊκής βράχυνσης και ακαμψίας. Το συγκεκριμένο βοήθημα, βοηθά τον χρήστη να ανακτήσει τον έλεγχο του μυϊκού τόνου του σώματός του.

Τι είναι το Mollii;

Ηλεκτροδιέγερση

BOTOX
Oρθοπεδικές
επεμβάσεις

Eστιασμένες

Νευροπλαστικότητα και νευρο-επανεκπαίδευση

Θεραπευτικές μέθοδοι
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Γνωρίζουμε
την αναπηρία
Υπηρετούμε
την αυτοεξυπηρέτηση
Στοχεύουμε
στην αυτονομία
με ασφάλεια

Αναπηρικά αμαξίδια
παιδικά και ενηλίκων
Ειδικά καθίσματα
Ορθοστάτες
Είδη μπάνιου
Είδη μεταφοράς
και μετακίνησης ασθενών
Βοηθήματα
καθημερινής ζωής
Είδη φυσικοθεραπείας
και εργοθεραπείας

www.rehabcare.gr
Αγίου Κωνσταντίνου 11-13, 16346, Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9738810. E:info@rehabcare.gr
Υποκατάστημα Β. Ελλάδας:
Αιγαίου 5, 55134 Καλαμαριά, Θεσ/νίκη
Τηλ.:6988602706. E: thessaloniki@rehabcare.gr

