
	  	  Saebo	  MyoTrac	  Infini-

De Saebo MyoTrac Infiniti is een uitgebreid en geavanceerd, draagbaar biofeedback electrostimulatie-systeem 
welke is ontworpen voor orthopedische- en neurologische patiënten.

Wat de Saebo MyoTrac Infiniti zo uniek maakt is de samenvoeging van biofeedback getriggerde stimulatie 
programma’s met de revolutionaire “drop-foot”- technologie.

Dit klinische “alles-in-één”- apparaat biedt als geen ander een oplossing voor het gehele lichaam.

Programma’s:

✔   Biofeedback

✔   Electrostimulatie

✔   ETS-  EMG Triggered Stimulation

✔   RETS -   Reciprocal EMG Triggered Stimulation

✔  Speciaal “drop-foot” stimulatie-programma

Eigenschappen:

✔  Meer dan 60 protocollen

✔  Creëren van persoonlijke programma’s

✔ Opslaan van biofeedback-sessies

✔  Touch screen navigatie

✔ Draagbaar en gebruiksvriendelijk

✔  Oplaadbare batterij.

“The	  client	  controls	  the	  unit	  versus	  the	  unit	  controlling	  the	  client.”



Wat	  is	  EMG	  Triggered	  S0mula0on?

EMG	  Triggered	  S,mula,on	  	  (ETS)	  is	  de	  combina,e	  van	  s,mula,e	  en	  biofeedback.	  Het	  is	  gebaseerd	  op	  de	  eigen	  vrijwillige	  
spierac,viteit	  van	  de	  gebruiker.	  	  Deze	  applica,e	  vereist	  dat	  de	  gebruiker	  ac,ef	  mee	  kan	  doen	  (d.w.z.	  	  samentrekken	  
spieren)	  om	  s,mula,e	  te	  ontvangen	  in	  hetzelfde	  gebied.	  De	  klinisch	  behandelaar	  	  zal	  de	  treshold	  (drempel)	  moeten	  
instellen	  die	  de	  gebruiker	  moet	  bereiken	  bij	  het	  ac,veren	  van	  zijn/haar	  spieren.	  Zodra	  de	  gebruiker	  deze	  overschrijdt,	  
wordt	  hij/zij	  middels	  s,mula,e	  van	  de	  spieren	  beloond.	  	  Middels	  visuele	  en	  audi,eve	  feedback	  kan	  de	  gebruiker	  de	  
voortgang	  volgen.	  Door	  dit	  cogni,eve	  proces	  van	  opnieuw	  leren,	  kan	  cor,cale	  plas,citeit	  worden	  bereikt.

Wat	  is	  Reciprocal	  EMG	  Triggered	  S0mula0on?	  	  

Saebo	  Inc.	  is	  verheugd	  om	  het	  nieuwe,	  gepatenteerde	  Reciprocal	  EMG	  Triggered	  S,mula,on	  (RETS)-‐	  programma	  te	  
introduceren.	  Het	  RETS-‐programma	  is	  geschikt	  voor	  gebruikers	  met	  een	  verhoogde	  spierspanning,	  die	  moeite	  hebben	  om	  
deze	  te	  ontspannen	  of	  te	  stoppen.	  Het	  	  biofeedback	  s,mula,e	  programma	  betreJ	  hier	  zowel	  de	  agonist	  als	  de	  antagonist	  
spieren	  en	  wordt	  geac,veerd	  bij	  ontspanning	  van	  de	  spieren	  in	  plaats	  van	  bij	  ac,va,e.	  S,mula,e	  van	  de	  gewenste	  
spiergroep	  (d.w.z.	  vinger-‐extensoren,	  elleboog-‐extensoren,	  etc.)	  wordt	  geac,veerd	  als	  de	  gebruiker	  	  de	  tegengestelde	  
hypertone	  spiergroep	  (d.w.z.	  	  spas,sche	  vinger-‐flexoren,	  elleboog-‐	  flexoren,	  etc.),	  	  deac,veert	  of	  ontspant.	  Daarom	  
wordt	  de	  nadruk	  gelegd	  op	  het	  ontspannen	  van	  de	  hypertone	  spieren,	  zodat	  s,mula,e	  wordt	  geac,veerd	  van	  de	  
tegengestelde	  verzwakte	  spiergroep.

Nieuwe	  revolu0onaire	  aanpak	  voor	  de	  drop	  foot-‐	  behandeling.

De	  Saebo	  MyoTrac	  Infini,	  kan	  dankzij	  de	  speciale	  biofeedback	  geac,veerde	  s,mula,e-‐technologie,	  ook	  worden	  ingezet	  bij	  pa,ënten	  met	  een	  “drop	  –
foot”.	  	  Tijdens	  de	  voetafwikkeling	  wordt	  middels	  het	  unieke	  “drop-‐	  foot”	  s,mula,e	  systeem,	  de	  gebruiker	  gecontroleerd	  en	  het	  eigen	  EMG	  signaal	  
ac,veert	  de	  s,mula,e	  van	  de	  zenuw	  en	  spieren	  waardoor	  de	  voet	  opge,ld	  wordt.

De	  natuurlijke	  ac,va,e	  zorgt	  voor	  een	  constante	  terugkoppeling	  	  naar	  de	  gebruiker	  	  en	  helpt	  hem/haar	  met	  het	  oplossen	  van	  problemen	  middels	  
nieuwe	  bewegingen	  gebaseerd	  op	  het	  	  principe	  van	  het	  motorisch	  herleren.	  Deze	  geavanceerde	  corrigerende	  benadering	  van	  de	  “drop	  foot”-‐
behandeling	  is	  een	  paradigmaverschuiving	  met	  de	  nadruk	  op	  het	  corrigeren	  en	  verbeteren	  van	  het	  looppatroon	  tegenover	  het	  verstrekken	  van	  een	  
adap,eve	  compenserende	  geac,veerde	  s,mula,e	  oplossing	  (hiel-‐switch	  of	  kantel	  sensor).


