MOBILITY RESEARCH DANMARK Introducerer:

MOVEsole – StepLab
Ægte, præcis og ultra fleksibel analyse samt bio feedback via sensor sålindlæg. MOVEsole indlægges i brugerens/
patientens egne sko (over eller under eksisterende indlægssål) og kommunikerer via 7 forskellige trykpunkter
strategisk placeret i sålen. Data transporteres direkte via BlueTooth tilbage til brugerens smartphone eller
tablet. Dette giver mulighed for direkte at aflæse hvordan brugeren belaster sine fødder i dynamisk tilstand.
Indbygget i MOVEsole softwaren er et analyse- og et biofeedback værktøj, hermed kan MOVEsole anvendes til
læring og påmindelse.
MOVEsole er vandtæt, vægtløs og komfortabel. Som
bruger mærkes den ikke pga. af dens ultra tynde
design og super flexible materiale. MOVEsole er ikke
begrænset til anvendelse i klinikken, de kan bæres
hele dagen igennem både ude og inde.

Eksempler på anvendelse:
a)
Patienten/brugeren har svært ved at opnå ægte hælkontakt i gangcyklus. MOVEsole indlægges i brugerens sko og
softwaren indstilles til at alarmere brugeren hvis ikke den rigtige afvikling pr. gennemført skridt opnås. Hermed initieres og
motiveres nye og mere optimale bevægelses strategier.
b)
Patienten/brugeren døjer med tryksår under fødderne (f.eks. diabetes patienter). MOVEsole indlægges og giver et
ægte billede af hvordan patienten belaster sine fødder over tid som for eksempel ved at lade patienten bære MOVEsole
dagen igennem og dermed få et billede af hvordan trykforholdene under hver fod er i en dagligdags sammenhæng. Disse
data kan efterfølgende bruges til at designe bedre og optimerede indlæg til den pågældende og dermed opnå hurtigere
heling af sår og mindske sandsynligheden for nye sår.

Mobility Research Danmark inviterer nu alle interesserede til at booke en fremvisning og evt. en afprøvning af MOVEsole.

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os på tlf. +45 8680 1807
eller via mail: info@mobilityresearch.dk. Se mere på vores hjemmeside;
www.mobilityresearch.dk
MOVEsole klinik sæt
6 sæt såler i forskellige størrelser inkl. Software til download.

Vejl. Udsalgs pris DKK. 39.900,00 ekskl. moms & levering

MOVEsole Step Lab måler bevægelser i folks hverdagsliv. MOVEsole Smart Insole er
nem at bruge og giver en yderste præcis analyse af bevægelses mønstret.

