
OSTEO TEAM Sp. z o.o.
ul. Walczaka2AlS

66-400 Gorz6w VUkP.
NIP 5993194896

Gorz6w Wlkp. 18 stycznia 2OL8 r.

Wvdano dla:

Casada Polska Sp. z o. o.

ul. Slowiariska 53, 56-400 Gorz6w Wielkopolski

Dot.: Opinia nt. platformv wibracvinei Power Board 2.1 marki Casada healthcare

Platforma wibracyjna Power Board 2.1 (wietnie sprawdza siq w codziennej praktyce
fizjoterapeutycznej iosteopatycznej. Jest nie tylko uzupelnieniem pracy manualnej terapeuty
z pacjentem, mo2e byi r6wnie2 wykorzystywana jako gl6wna metoda terapeutyczna.

Zastosowanie platformy jest wszechstronne - sprawdza siq ona zar6wno u ludzi mlodych, jak

i starszych.

Gl6wnym wykorzystaniem tego urzqdzenia w mojej praktyce jest poprawa stabilizacji, czyli
wzmocnienia miq5ni glqbokich, odpowiedzialnych za utrzymywanie ciala we wla:iciwym polo2eniu.

Obecne szybkie tempo 2ycia, siedzqcy tryb pracy i brak ruchu sprawiajq, 2e nasze miq6nie slabnq,
pogarsza siq zakres ruchu w stawach, pojawiajq siq patologiczne napiqcia miq5niowe, co z kolei

wywoluje b6l, parestezje iinnego rodzaju dolegliwoSci. Wtakich sytuacjach konieczne jest polqczenie

pracy manualnej z odpowiednio dobranymi 6wiczeniami, kt6re wykonywane sq wladnie na platformie
wibracyjnej Power Board 2.1. Mo2liwoi6 ustawienia szybkoSci i czqstotliwo6ci wibracji umo2liwia
stopniowanie trudno6ci i odpowiednie dobranie parametr6w do mozliwo(ci pacjenta.

Powy2sze urzqdzenie mo2e by6 wykorzystywane przy usprawnianiu os6b po zlamaniach,

artroskopiach, czy operacjach w obrqbie staw6w koriczyn. W takich sytuacjach dochodzi nie tylko do
oslabienia sity miqSniowej iznacznego ograniczenia ruchu, ale tak2e zaburzen r6wnowagi i koordynacji.
Osoby po takich incydentach czqsto bojq siq obciq2ai bqdi u2ywai chorej koriczyny w czynnodciach

dnia codziennego. Odpowiednitrening na platformie wibracyjnej umo2liwia poprawq czynno(ci chorej
koticzyny i kontrolowane przelamywanie strachu przy jej obciq2aniu oraz poruszaniu. Dodatkowo
przyczynia siq do poprawy krq2enia i od2ywienia tkanek, co w procesie regeneracji ma szczeg6lne
znaczen ie.

Odpowiednie obciq2enie biernego ukladu ruchu (szkieletu), wplywa na zwiqkszenie gqsto6ci ko(ci,
zwiqksza elastyczno5d i wytrzymaloS6 wiqzadel oraz poprawia od2ywanie chrzqstki stawowej.
W mojej codziennej praktyce wiedzg tq wykorzystujq w celu zapobiegania oraz walki z poczqtkami
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osteoporozy, jak r6wnie2 u os6b ze zmianami zwyrodnieniowymi, poprzedzajqc trening terapiq

przeciwb6lowq.

Kolejnq grupq pacjent6w, u kt6rych stosowana jest platforma wibracyjna, sq osoby starsze, u kt6rych

pojawiajq siq problemy z r6wnowagq i koordynacjq, niewynikajqce z uszkodzeri mechanicznych ciala,

lecz z proces6w starzenia. Taki trening zapobiega w perspektywie przyszlo6ciowej upadkom, kt6re

mogE spowodowad zlamania, zwichniqcia, skrgcenia czy silne stluczenia ciala.

Pracy nad koordynacjq i r6wnowagq wymagajq r6wnie2 osoby po amputacjach koriczyn.

W p62niejszych etapach rehabilitacji, platforma wibracyjna jest do tego idealnym narzgdziem.

Platforma wibracyjna Power Board 2.1 sprawdza siq r6wnie2 w przypadku uszkodzeri i chor6b zmyslu

r6wnowagi, chor6b ukladu nerwowego jak choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, czy porazenia

polowiczne. Tu jednak nale2y pamiqta6, 2e wszystko zale2y od stanu pacjenta i przebiegu choroby oraz

musi pozostai pod Scislq kontrolq lekarza prowadzqcego.

Platformq wibracyjnq Power Board 2.1- mogq polecii nie tylko do u2ytku sportowego w celu

ksztaltowania sylwetki czy walki z nadwaga, lecz r6wnie2 do cel6w rehabilitacyjnych.
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