Виртуална реалност
интерактивна система за
рехабилитация при пациенти с
нервомоторни нарушение

BTS NIRVANA
Enhanced Virtual Reality
интерактивна система за
рехабилитация на
пациенти с нервомоторни
нарушения

BTS NIRVANA е иновативно
терапевтично решение за рехабилитация
на пациенти с нервомоторни нарушения.
Системата включва специфични упражнения,
насочени към когнитивни и моторни
нарушения, осигуряване на терапевта
предварителни рехабилитационни задачи,
както и инструменти за създаване на
индивидуални задачи за нуждите на конкретен
пациент.
Ефективността на BTS NIRVANA разчина на
мотивационния си подход: той е с игрив и
целенасочен характер, заедно с неговата
обогатена сензорна обратна връзка, активно
предразполага и дава стимул на пациента.
Иновативна система за мотивационно
терапевтичен подход.
BTS NIRVANA е първата система, която
позволява пълно аудио и видео сензорно
задълбочаване във виртуална среда, без да
изисква инванзивни уреди, които могат да
ограничат или променят въздействието.
BTS NIRVANA генерира сценарий, който
може да бъде поставен върху хоризонтална и
вертикална повърхност: благодарение на
оптоелектронна инфрачервена система,
пациентът може да си взаимодейства с
виртуалната спреда по най-естествен начин
чрез движенията си в проекционната равнина.
Всяка задача, освен различни условия на
представяне има и увеличаване на нивата на
трудност, които се определят от множество от
сензори за обратна връзка: в сравнение с
конвенционалните терапевтични подходи,
пациентът получава основната кофнитивна и
мониторна информациа, с което се увеличава
на неговата мотивация за извършване на потрудни и предисвикателни упражнения.
Ефективна терапевтична подкрепа за
рехабилитационните центрове.
BTS NIRVANA е приложим за всяко
рехабилитационно съоражение за пациенти,
засегнати от когнитивни и моторни
нарушения, които включват както горните
крайници така и долните крайници. BTS
NIRVANA е наистина ефективна всеки път
когато има увреждания причинени ор
централната цервна система

(напр. инсулт или травматично увреждане на
мозъка) или с хронични и прогресиващи
нервни заболявания (напр. паркинсон или
множествена склероза).
Системата, определена от своята
универсалност, предлага на практикуващите
предварително определен набор от
упражнения за горните крайници, долните
крайници и тялото. Някои от тези
упражнения са насочени към възстановяване
на двигателната система и намаляване на
уврежданията, могат да се използват
самостоятелно в зависимост от заболяването:
паркинсон, множествена склероза или
хемиплегия. Някои други с определени
специфични визуални и аудио сензори за
обратна връзка или условия за изпълнението
им, са поставени изрично за определени
болести. Например: визуални обратни връзки
могат да бъдат използвани за
паркинсон,ритмично подсказване за
хемиплегия, пространствено проучване за
лечение на пациенти с липса на грижи.
Показания, докладване, интеграция с
допълнителни приспособления за
анализ
Всяко упражнение е снабдено с показатели,
позволяваши на практикуващия да наблюдава
производителността на пациента и да променя
нивото на трудност на упражненията.
Резултатът също действа като основен
мотивационен стимул като едновременно се
визуализира на пациента. Количествените
параметри, придобити от всяко изпитание могат
да бъдат завършени с видео доклад.
Медицински и лични данни записани върху
специален картон RFID заедно с изградената
база от данни за двигателната система
осигуряват перфектно средство за проследяване
на напредъка на пациента за оценяване на
подобренията и предоставяне на информация за
целия рехабилитационен цикъл.
Доклад със списък с упражненията и оценка за
всяка задача, се генерира автоматично след
всяко изпитание, за да се следи терапията.
Може да се създаде временен доклад, за да се
прецени как лечението е ефективно.
По избор, BTS NIRVANA може да бъде
интегриран с BTS EMG система, за да се получи
пълна функционална оценка на пациента за понататъшно изследване на различни стратегии за
изпълнение на задачите.

Протоколи и типове
упражнения
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BTS NIRVANA рехабилитационни протоколи,
разработени от Ospedale Valduce - Villa Beretta
(Costamasnaga, Italy), определят виртуални
разширени реални настройки за терапевтични
програми за физически упражнения, насочени
към неромотерно превъзпитание.
BTS NIRVANA е особенно полезен за
рехабилитационни програми при пациенти с
двигателни проблеми, засягащи горен
крайник, долен крайник и тяло, в резултат от:
- Остър инсулт
- Травматични мозъчни
наранявания
- Паркинсон
- Множествена склероза
-Парапареза
- Увреждане на
периферните нерви

Sprites

Следвай ме

В типологията на "Sprites" от пациента се изисква
да изпълнява специфични упражнения с цел
достигане,постигане или вземане на поредица от
обекти. Чрез взаимодействие с проекцията,
пациентът активира някой визуален или аудио
сензор за обратна връзка. В съответстие със
специфичните упражнения, терапията ще включва
горен крайник, долен крайник и тяло.

Технологията "Следвай ме" изисква онлайн
управляние на двигателната система на
пациента. Тя включва упражнения, базирани на
следене на един или няколко обекта, които се
движат в рамките на проекторния екран.
Според конкретното упражнение различна част от
тялото ще бъде подсилена: координация на долен
крайник по време на ходене, координация на рамо /
лакът по време на следене на обекта. Някои
упражнения изискват специфични допълнителни
упражнения.

Показания
Борят хванати обекти, необходимото време и
броя грешки (т.е. удари без да се следва
предварително зададена цел).
Пример:
Показаната задача има за цел да мотивира
пациента да подреди морските звезди
последователно, в ред за да ги превърне в
черупки, след предварително зададена цел.
Упражнението започва с нон-стоп движение с
изпъната ръка, за да достигне наи-високата показа
звезда, след което продължава с въртене на тялото
и флексия (профил и анфаз)

Показания
Изисква се време за да се започне следването на
обекти или следи с временна или пространствена
неточност.
Пример:
Показаната задача е проектирана за да се проследи
движението на пеперудите, които се изобразяват на
проектиращия екран..

Стенен прожектор
Проектор на земята
Проектор на масата
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Движение

Лов

Игри

Технологията "Движение" включва упражнения
фокуисрани върху количеството движения:
Дисциплината е мотивирана да обхваща възможно
най-голяма част от прожекционната повърхност,
или напротив тя е мотивирана да запази основната
позиция (краиници и контрол на тялото).
Стандартната задача изизсква да се премахнат
няколко обекта, които покриват повърхността за
проектиране, с разперени движения с ръцете.
Обратната задача изисква от пациента да остане, за
да избегне всяка графика или акустична обратна
връзка.

Категорията "Лов" включва упражненив,
изискващи пациентът да достига обекти, които се
появяват, в произволен ред и за ограничен период
от време на прежекционната повърхност. Ако
пациентът успява да улучи целта той активира
визуална трансформация и аудио обратна връзка,
в противен случай, обектът изчезва. Според
конкретното упражнение, горните крайници,
тялото и долните крайници могет да бъдат
натоварени.

Технолофията "Игри" включва библиотек от
ефекти, които могат да бъдат използвани от
терапевта за да определни нови упражнения,
персонализирани за нуждите на пациента.

Показания
Броят на активните пиксели, преместените обекти
или времето за изпълнение
Пример
Водно упражнение: обектът може да се движи по
повърхностни води чрез неговото движение.
Когато целта е да се подобри движението и
координацията, пациентът трябва да наруши
повърхността на водата, доколкото е
възможно,но ако целта е да се предотврати
движение,пациентът трябва да поддържа
определена позиция и да избягва вълнички.

Показания
Брой ударени предмети, време за изпълнение и
пропуснати обекти.
Пример
Упражнението "лисица" подканва да се удряр
лизици, които излизат в произволен ред от дупките
си. Ако пациентът не ги хване на време, лисиците
ще изчезнат обратно в дупките си.

Различните ефекти позволяват участието на
един или повече пациенти, за да си
взаймодействат помежду си, като играят с
изображения (напр. топки) проектирани на
прожекционната повърхност с помоща на
долните и горните крайници.

Enhanced Virtual Reality
интерактивна система за
рехабилитация на
пациенти с нервомотони
нарушения
Предимсва на мотивационния и
игрив подход

Система за по ефективно
възстановяване

Мотивационна, проницателна и когнитивна
помощ
Рехабилитаяционните упражнения са често
повтарящи се и рядко стимулират пациента, който
бързо се отегчава, което води до намаляване на
неговата ангажираност и участие и оттам се
намалява и ефективносста на лечението.
BTS NIRVANА двигателните упражнения се
подобряват, взаимодействайки с подобрена
виртуална сцена. Всяко упражнение осигурява
стимуливаша среда благодарение на визуални и
аудио сензори за обратна връзка, която заедно с
високото качество на графиката драстично увеличава
мотивацията на пациентите.

BTS NIRVANA е естествена еволюция за
възстановяващи процедури и се превръща в основна
фаза на интегриране в рамките на съшествуващите
програми за рехабилитация във всяко
професионално съоражение за рехабилитация. BTS
NIRVANA значително подобрява ефикасността и
ефективността на лечението върху двигателната
система.

Лесно и пълноценно управление на
рехабилитационното лечение на
пациента
BTS NIRVANA е снабден с лесен за употреба
интерфейс, който улеснява пациентите и
управлението на базата данни. Всички спфтуерни
менюта се управляват чрез докосване на екрана,
който е многофункционален и иновативен.

Свободно и безопасно взаимодействие
В сравнение с други системи за виртуално
взаимодействие BTS NIRVANA предлага две
съществени предимства:
1)Директно взаимодействие с настройките въз
основа на движение и не са получени от аватари,
това я прави функционалан дори и за
хора,представящи когнитивни затруднения.
2)Липсата на инфанзивни визуални устройства
(каски и очила) или устройства за движение
(пъкавици и маркери), които са много често
отхърляни от пациентите, значително нямалява
риска от падане по време на изпълнението на
задачата.
Упражненията са предназначени да се извършат и
с ортеза или с помощ на терапефта.
Резултати
Системата за отброяване на точките от упражненията
позволява лесена и интуитивна оценка на пациента и
прогреса. Освен това, когато е необходимо терапевтът
може да променя в реално време (увеличаване, намаляване)
на нивото на трудност по време на процеса.
1
Базата данни на пациента,съдържаща лични данни
могаст автоматично да бъдат управлявани чрез кати BTS
RFID или ръчно .
2
Меню за планиране на програма за рехабилитацията и
за текущо управление на терапията.
3
Визуализация в реално време за точкуване и видео запис.
4
Работа с библиотеки, за визуализиране на резултата от
списъка с извършените упражнения и за отпечатване на
доклади.

Enhanced Virtual Reality
interactive system for the
rehabilitation in patients
affected by neuromotor
pathologies
“Ready to use”configuration
Hardware components
BTS NIRVANA Markerless Motion Analysis Unit
Projector 4000 ansilumens Projector
6000 ansilumens Workstation All-inone touch screen Webcam
RFID card reader

Std. Equipment

Add-ons

Accessories
Ground or wall brace
LCD or plasma screen
EMG trigger kit
Video analysis trigger kit

min. 8 feet (2.5 m)
Installation
The distance between BTS NIRVANA Unit and
projection plane must be at least of 8 feet (2.5 m) for
the wall projection and of 9 feet (2.8m) for the floor
projection. Projections over table or other surfaces are
performable with smaller distances.

Support and training
Installation, first training and start-up
Helpdesk - 3 months
All inclusive care and assistance

*
Technical characteristics and equipment may vary
without notice.
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Installed software
Patients data management
Therapy planning and management
Standard exercises package Additional
exercises

