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Kenelle?

• Stroke (AVH)

• Traumatic brain injury (TBI)

• Paraplegia (SCI)

• Cerebral palsy (CP)

• Multiple sclerosis (MS)

• Parkinson’s disease (PD)

• Endoprosthesis (tekonivel)

• Degenerative joint diseases of the lower limbs (nivelrikko)

• Spinal muscular atrophy (selkäydin peräinen lihaskato)

• Muscle weakness due to lack of mobility (lihassurkastuma)

• Amputees (amputaatiot)

20.10.2020



Kenelle ei sovi tai pitää selvittää 

sopivuus
 Alaraajojen nivelten liikelaajuus ei riitä kävelyyn

 Suuri luumurtuma-alttius 

 Paino yli 135 kg, pituus yli 2 m

 Sairauden tai sen hetkinen tilanne ei salli aktiivista kuntoutusta (alhainen kognitiotilanne estää 

kommunikaation, raskaus, neuropsykologinen tilanne, infektiot, akuutti tai parantumaton luumurtuma, 

sydäntilanne, alhainen hengitysfunktio)

 Avannepussi

 Merkittävä alaraajojen pituusero

 Rikkinäinen iho tukiremmien ja ortoosien alueilla

 Ei pysty kannattelemaan päätä

 Mekaanisesti avustettu hengitys (hengityslaite)
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Robotisoidun kävelyn hyödyt

 Kävelykyvyn palauttaminen tai ylläpito tai muut liikkeen tuottamat hyödyt, kuten 
lihasvoiman vahvistuminen, spastisuuden vähentyminen, ummetuksen, 
virtsatietulehdusten, painehaavojen ehkäiseminen, hengityselimistön harjoittaminen.

 Turvallinen

 Tutkittu: Joka seitsemäs itsenäisesti kävelemätön kuntoutuja saataisiin kävelemään 
robotisoidun kävelykuntoutuksen avulla.

 Paljon askelia yhdellä harjoituskerralla 1000-3500 askelta.
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Uusimpia tutkimuksia 

(29 tieteellistä artikkelia)

 Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America Volume 30, Issue 

2, May 2019, Pages 385-397 (aivojen muotoutuminen_hermolihasyhteyden

rakentuminen)

 Int J Neurosci. 2020 Feb;130(2):117-123. doi: 

10.1080/00207454.2019.1664519. Epub 2019 Oct 15. Effects of robotic 

neurorehabilitation through lokomat plus virtual reality on cognitive 

function in patients with traumatic brain injury: A retrospective case-

control study

 Conclusion: Our study supports the idea that Lokomat is a useful tool in the 

rehabilitation of patients with TBI; in particular, the integration of the VR 

device can implement the cognitive and behavioral functions of TBI patients, 

enhancing also their physical and mental well-being.
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https://www.sciencedirect.com/science/journal/10479651
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10479651/30/2


Neuropisteen tarjoamat terapiat
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 Fysioterapia

 Allasterapia

 Toimintaterapia

 Puheterapia

 Helsingin Neuropisteellä myös neuropsykologinen kuntoutus

 Osaaminen: etenevät neurologiset sairaudet, aivovammat ja selkäydinvammat sekä 
kipu

 Kehitämme yhteistyössä Verve Oy:n ja vakuutuskuntoutuksen kanssa  
aivovammakuntoutusta, johon on yhdistetty terapiat (fysioterapia, neuropsykologinen 
kuntoutus yhdistettynä ammatilliseen kuntoutukseen).



Liikuntasali
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Kuvia Turun Neuropisteeltä

(Läntinen Pitkäkatu 33)
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360 kuva
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Terapiahuoneita 3 kpl
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