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La teràpia
revolucionària
en ictus

Què és recoverix?
recoveriX és una nova teràpia desenvolupada especíﬁcament per a la rehabilitació motora de les extremitats
després d'un accident cerebrovascular (ictus). Es tracta d’un mètode adequat per les fases aguda, subaguda i
crònica.

Com funciona?

MILLORS RESULTATS MITJANÇANT LA COMBINACIÓ DE TRES TÈCNIQUES DE REHABILITACIÓ
Un ictus pot restringir l'execució dels teus moviments, però no la teva imaginació. Imagina’t el moviment d'una mà
o d’una cama. Aquesta imatge mental del moviment desencadena la mateixa activitat cerebral que el moviment
real de la mà o de la cama – i precisament aquesta activitat és la que fem servir!
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Imagina’t el moviment d'una mà

La simulació mostrada en pantalla
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La teràpia revolucionària en ictus

PARTICIPA EN EL NOSTRE ESTUDI!
g.tec medical engineering està validant l’efectivitat
terapèutica del sistema recoveriX en un estudi clínic. Tu
hi pots participar de forma gratuïta i sense cap
compromís, beneﬁciant-te d'aquesta nova forma de
rehabilitació!

g.tec desenvolupa i fabrica equips d'adquisició i
processament de senyals biològiques que proporcionen a
les persones amb alguna discapacitat l'oportunitat de
comunicar-se o de controlar dispositius amb el pensament.
La qualitat i l'àmplia gamma dels productes de g.tec són
reconeguts a nivell internacional com a resultat dels anys
d'investigació en el sector biomèdic.

Ens encantaria poder ajudar-te en la teva recuperació postictus en el nostre recoveriX-gym de Barcelona. Per més
informació visita www.recoveriX.at o sol·licita una entrevista
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d'assessorament personal (per telèfon o e-mail).

Un ictus condueix a la
pèrdua de mobilitat i
a la disminució de la
qualitat de vida.

T'ajudem a recuperar
la teva qualitat de vida!
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