
SaeboRejoyce
De SaeboRejoyce is een revalidatie werkstation voor de bovenste extremiteit. Ontworpen voor zowel 
orthopedische als neurologische patiënten die uitvalsverschijnselen hebben in de schouder, arm of hand. Het 
computer-gestuurde, taak georiënteerde trainingstoestel is met name geschikt om ADL taken te oefenen. De 
SaeboRejoyce is geschikt voor zowel thuisgebruik als in een klinische omgeving.

Waarom kiezen voor de SaeboRejoyce:

✔  Middels repeterende opdrachten oefenen van grove - en fijne motoriek dmv
      leuke en inspirerende activiteiten
✔  Integreren van diverse grijp- en oppak patronen.
✔  Het kunnen documenteren en bijhouden van vooruitgang dmv SaeboRejoyce  
      hand - en arm functie test.
✔  Kan zowel zittend als staand gebruik worden. 
✔  Alle bewegingsvrijheden zijn mogelijk.
✔  Taak gerelateerde spelletjes die per patiënt vrij gemakkelijk in te stellen zijn
      mbt moeilijkheidsgraad.
✔  Bewaren en uitprinten van voortgangsrapporten. 
✔  Je hebt maar 5 minuten nodig om het apparaat op te zetten.

SaeboRejoyce Manipulandum voor 
behendigheid training

Met de SaeboRejoyce manipulandum kunnen patiënten verschillende 
specifieke ADL taken beoefenen, zoals het gebruik van een sleutel, 

het oppakken van een muntje, het knijpen in een voorwerp
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Nieuwe	  revolu+onaire	  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).

Intensieve trainen met Saebo Neuro Gaming™

Repeterende taken kunnen gedaan worden met de geïnstalleerde computer spelletjes, waardoor de therapie ook 
weer een stuk prettiger en uitdagender wordt. De spelletjes kunnen per patiënt worden aangepast. De Games zijn 
speciaal gemaakt om snelheid, conditie, coördinatie, ROM, kracht, timing and cognitieve vaardigheden te 
beoefenen.
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