
Din rehabpartner genom livet

Exoskelett
Gångträning och  
– ett liv i rörelse

Phoenix®

Phoenix® är ett individanpassat exoskelett för självständing gång i hemmiljö, utomhus och på klinik. 

Moduler bestående av torso, höft och knä/underben

Justerbar storlek på modulerna, kan få plats under kläder 

Bålsupport för ökad trygghet och bålstabilitet 

Låg vikt och användaren kan ta på det själv sittandes i rullstol

Steg-för-steg eller kontinuerlig gång

Hanteras själv av användaren

Mjukvaruhantering via surfplatta

Tillåter gång utomhus

Smidigt att packa ner och ta med i medföljande väskor

 

Vinster med att gå i Phoenix:

Forskning visar att tiden för rehab förkortas

Minskad smärta och spasticitet

Förbättrad mental hälsa

Komplikationer orsakade av inaktivitet minskar

”För gång i hemmet och utomhus” 
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Teknisk specifikation Phoenix® Inklusionskriterier

Certifiering CE Certifying nr Med 31274, European Notified 
Body nr 0476

Längd Mellan 160 cm och 187 cm

Vikt på utrustning 13 kg Vikt Upp till max 77 kg

Storlek Justerbar storlek på moduler Min ålder för att använda Phoenix 18 år

Unika ortoser Möjligt att formgjuta ortoser efter enskild 
användare

Höftbredd max (uppmätt sittande) 40,5 cm

Batterihanteringssystem 
(BMS)

Skyddar mot överspänning och överhettning Lårben, längd (uppmätt från höft till knäled) 33,8 cm till 50,2 cm

Batteritid 4 h vid konstant gång Skenben, längd (uppmätt från höft till fotsula) 33,9 cm till 53,9 cm

Produktspecifikation Phoenix®

Rätt utrustning för effektiv rehabilitering, ett aktivt liv och 

god livskvalitet

Vi på Intramedic ger råd om vilka fördelar våra produkter kan ge dig och din verksamhet. Vi hjälper dig att 

utifrån vårt kompletta sortiment av rehabiliterings- och träningsutrustning skräddarsy en totallösning efter 

dina eller din verksamhets behov. Intramedic har en komplett serviceavdelning och kan ge dig den bästa 

servicen och supporten i ett framtida samarbete.

Rådgivning och försäljning

Installation och utbildning

Support och service

Kontakta oss så hjälper vi dig
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Exklusionskriterier:
Patienter med betydande spasticitet (modifierad Ashworth Scale-poöng på 3 eller högre), instabil ryggrad eller frakturer och sigfikant skolios (> 40 grader), 
rekommenderas inte att använda Phoenix om inte medicinsk ansvarig bedömer annorlunda.

Vi finns på sociala medier: 
                 https://www.facebook.com/intramedic.se/             https://linkedin.com/company/intramedic-ab/                 https:/Instagram.com/intramedic 


