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ZESPÓŁ
OD ZADAŃ NIEMOŻLIWYCH

Nazywamy się BioEngineering.pl i jesteśmy grupą specjalistów,
złożoną z inżynierów, konstruktorów, elektroników oraz przedstawicieli
świata medycyny: rehabilitantów i protetyków. SuperHand to pomocna
dłoń, którą wyciągamy do osób po amputacji.
Naszym celem było znalezienie rozwiązania dla pacjentów z wysokim
stopniem amputacji ręki, którzy potrzebowali funkcjonalnej i
jednocześnie przystępnej cenowo protezy. Nasz interdyscyplinarny
zespół połączył zdobytą wiedzę oraz doświadczenie, i tak powstała
polska bioniczna proteza ręki SuperHand.

PROTEZA
PRZYSZŁOŚCI
SuperHand to bioniczna proteza ręki w całości zaprojektowana i
wyprodukowana w Polsce. Dzięki modularnej budowie, SuperHand jest idealnym
rozwiązaniem dla osób z różnymi stopniami amputacji.
Niezależne mechanizmy łokcia, nadgarstka oraz palców zostały skonstruowane
tak, aby naśladować naturalne ruchy ręki. Zaawansowane układy wewnętrzne
skrywają się pod nowoczesnym i eleganckim wyglądem protezy.
Jako jedyni na rynku oferujemy aż dwie możliwości sterowania protezą do
wyboru:
przez sygnały biegnące od mięśnia do protezy (EMG),
poprzez bezprzewodową wkładkę w bucie.

FUNKCJONALNOŚĆ

PROSTE STEROWANIE

SuperHand jako proteza bioniczna
posiada możliwość wygenerowania
kilkunastu różnych chwytów.

Nauka sterowania protezą SuperHand
jest szybka i intuicyjna.

PRZYSTĘPNA CENA
Cena SuperHand jest konkurencyjna
względem podobnych protez
dostępnych na rynku.

WSZYSTKO NA MIEJSCU
Posiadamy własny gabinet
protetyczny. Zapewniamy pełny proces
zaprotezowania bez pośredników.

PRZEMYŚLANA
KONSTRUKCJA

ROTUJĄCY
NADGARSTEK
ZGINANY
ŁOKIEĆ

Zmień ułożenie dłoni w dowolnym
momencie o 180°.

NIEZALEŻNIE
RUSZAJĄCE SIĘ
PALCE

Wyprostuj i zegnij łokieć, aby sięgnąć
po kubek i napić się kawy.

Chwytaj i podnoś nawet bardzo małe
przedmioty.

ULGA DLA
KRĘGOSŁUPA
Dzięki protezie o wadze zbliżonej do
ciężaru naturalnej ręki, powraca symetria
ciała, a tym samym kręgosłup zostaje
odciążony.

WAGA (z łokciem)
CZAS REAKCJI NA STEROWANIE
POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW
CZAS DO PEŁNEGO NAŁADOWANIA

2200 gr
50ms
3500 mAh
3h

INTUICYJNE
STEROWANIE
Za pomocą wkładki w bucie
Sterowanie za pomocą wkładki w bucie to nasz opatentowany pomysł na
uzyskanie pełnej władzy nad protezą. Na wkładce znajdują się cztery sensory,
które uruchamiane są różnymi częściami stopy. Sygnał przesyłany jest za
pomocą technologii wi-fi z wkładki do protezy. Wszystko trwa ułamek
sekundy! Po wciśnięciu stopą odpowiedniego sensora, proteza zmienia
swoje położenie.

Za pomocą sygnałów EMG
System sterowania EMG współpracuje z elektrodami, które odczytują
potencjał elektryczny z mięśni kikuta w momencie ich skurczu. Informacje z
czujników są przesyłane do mikroprocesora ręki i za pomocą algorytmów
komputerowych, są zamieniane na polecenia motoryczne. W rezultacie
proteza porusza się zgodnie z wolą użytkownika.

EFEKTYWNE
ZASILANIE
SuperHand działa ze standardowymi wymiennymi ogniwami LiPo 18650 lub
LiFe 18650 z możliwością wielokrotnego ładowania. Wraz z protezą pacjent
otrzymuje stację ładowania oraz dwa komplety ogniw - gdy jedne się ładują,
drugie w tym samym czasie umożliwiają pracę protezy. Wymiana ogniw jest
prosta jak wymiana baterii w latarce.

NOWE MOŻLIWOŚCI
SuperHand ma budowę modułową, co daje możliwość
odwzorowania naturalnych gestów i kilkanaście różnych
kombinacji chwytów. Dzięki prostemu sterowaniu, z
protezą SuperHand szybko nauczysz się sięgać poza
horyzont.

POLSKI PRODUKT

DLACZEGO
WARTO
WYBRAĆ PROTEZĘ SUPERHAND?

Komponenty oraz części do SuperHand wykonujemy
sami w Polsce, co wpływa na wysoką jakość protezy.
Jesteśmy lokalnym producentem, znamy na pamięć
każdą śrubkę w SuperHand i ręczymy za jej solidność.

PRZYSTĘPNA CENA
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań, polski
produkt jest atrakcyjną cenowo alternatywą dla protez
objętych zagranicznymi patentami.

CO OFERUJEMY
OPRÓCZ PROTEZY?
Darmowa konsultacja ze specjalistą, w tym:

Łączenie protezy z kikutem

- wywiad medyczny,
- badanie przedmiotowe, w tym ruchomości i sprawności kikuta,
- ocena stanu blizny pooperacyjnej,
- ocena aktywności pacjenta.

Oprócz samej protezy, zapewniamy dobranie i przygotowanie
odpowiednich części łączących protezę z kikutem. W naszej
ofercie znajdują się: linery, leje protetyczne, kapy protetyczne, itp.

Skan bezpośredni 3D kikuta

Przygotowanie do zaprotezowania

Stosujemy w pełni bezinwazyjną metodę pobierania miary za
pomocą bardzo dokładnego skanera 3D. Na podstawie
uzyskanego obrazu, po odpowiedniej obróbce, przygotowujemy
innowacyjny model leja protezowego.

Przygotowaliśmy specjalny program postępowania przed
zaprotezowaniem, a w nim:
- program ćwiczeń wzmacniających kikut,
- program ćwiczeń różnicujący sygnał EMG do sterowania
protezą SuperHand,
- sposoby mobilizacji blizny pooperacyjnej,
- hartowanie kikuta,
- formowanie tkanek miękkich kikuta.

Wizualizacja Pacjenta z protezą
Pacjent otrzymuje specjalnie przygotowany obraz 3D siebie z
protezą SuperHand.
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