recoveriX

MOTORISTA KUNTOUTUSTA AJATUKSEN
VOIMALLA
Aivoverenkiertohäiriöt ja muut aivojen toimintaan liittyvät traumat sekä sairaudet vaikuttavat
usein kykyyn tuottaa liikettä, muttei kykyyn ajatella liikkeen tuottamista. recoveriXkuntoutuksessa liikkeen ajattelulla aktivoidaan aivoja ja sähköstimulaatiolla tuotetaan haluttu
liike. Oppimista tukee kuvaruudulta näkyvä visuaalinen palaute. recoveriX-kuntoutuksen
tarkoituksena on saada aikaan aivosolujen uudelleenjärjestymistä niin, että toimintakyky ja
liikkeen tuottaminen parantuu.

AIVOTYÖSKENTELY

VISUAALINEN
PALAUTE

SÄHKÖSTIMULAATIO

Kuvittele liikuttavasi kättäsi.
recoveriX mittaa aivojesi
aktiivisuutta.

Ajattelemasi liike näkyy
tietokoneen ruudulla
olevasta havainnekuvasta.
Visuaalinen palaute
vahvistaa oppimista.

Ajateltu liike
muuttuu oikeaksi
liikkeeksi kivuttoman
sähköstimulaation avulla.

KENELLE?
recoveriX-aivokuntoutuslaitteisto on
suunniteltu erityisesti aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutukseen.
Lisäksi laitetta voivat käyttää myös
muut kuntoutujat, joilla on aivojen
vaurioitumisesta johtuva toimintakyvyn
häiriö. recoveriX-kuntoutus soveltuu
niin sairauden akuuttiin kuin krooniseen
vaiheeseen, ja yleensä se toteutetaan
20–25 hoitokerran sarjoissa.

RECOVERIX-TERAPIA ON KELAKORVATTAVAA
Kela voi korvata vaativan lääkinnällisen
kuntoutuksen asiakkaalle recoveriXterapiajakson, mikäli:
1. Asiakas täyttää vaativan lääkinnällisen
kuntoutuksen edellytykset
2. Lääkäri on kuntoutussuunnitelmassa
suositellut terapian tai osan terapiasta
toteuttamista ko. menetelmällä.

recoveriX AIVOKUNTOUTUS KRUUNUPUISTOSSA
TOTEUTUS

Terapiamenetelmä on kehitetty ennen kaikkea aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutukseen,
mutta sitä voidaan käyttää terapiamuotona myös muille henkilöille, joilla on on aivojen
vaurioitumisesta johtuva toimintakyvyn häiriö. Terapia soveltuu toteutettavaksi sekä akuuttiettä kroonisessa vaiheessa.
recoveriX-terapia on kuntoutusta ajatuksen voimalla.
• toteutetaan 20 – 25 hoitokerran sarjana
• toteutus 1 – 3 kertaa viikossa, terapiakerran kesto 60 min.
• hinta 76 €/kerta

HYÖDYT JA VAIKUTUKSET TOIMINTAKYKYYN
recoveriX-aivokuntoutuksella on saatu positiivisia vaikutuksia mm.
• käden toimintaan
• tasapainoon ja kävelyn laatuun
• keskittymiskykyyn ja kielellisiin taitoihin
• vireystilaan ja väsymyksen tunteeseen
Terapian avulla pyritään parantamaan toimintakykyä ja omatoimisuutta, jotta kuntoutujan arki
helpottuisi.

ASIANTUNTIJAMME – KYSY LISÄÄ
Fysioterapeutti Petteri Lemmetyinen, puh. 044 467 6822, petteri.lemmetyinen@kruunupuisto.fi
Fysioterapeutti Leena Nyrhinen, puh. 040 684 6498, leena.nyrhinen@kruunupuisto.fi
Lisätietoja menetelmästä laitteiston valmistajan verkkosivuilta www.recoverix.at
Huomioithan, että terapian soveltuvuudesta tulee erikseen neuvotella hoitavan lääkärin ja
terapeutin kanssa mikäli kuntoutujalla on
• dementia
• epilepsia
• sydämentahdistin, kipustimulaattori tai metallia kehon hoidettavalla alueella
• vaikeita kognitiivisia häiriöitä

Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju
lisätiedot/varaukset puh. 040 684 6487
kuntoutus@kruunupuisto.fi

www.kruunupuisto.fi

