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Предводник на Аполо Групацијата , Аполо Болници, Ченај, е основана во 1983 
година. Аполо болниците оттогаш негуваат мото "Нашата мисија е да се 
донесе здравството од меѓународните стандарди на дофат на секој поединец”. 
Посветени се на постигнувањето и одржувањето на квалитет во 
образованието, истражувањето и здравствена заштита за доброто на 
човештвото ".

Денес е една од најпочитуваните болници во светот, а исто така е меѓу 
најпреферираните дестинации за пациенти од неколку делови на Индија, како 
и за медицински туризам и медицински патувања.

Болницата создаде име за себе во здравствениот сектор, преку врвни 
иновации во медицински процедури и технолошки достигнувања. Има повеќе 
од 60 одделенија, предводени од меѓународно обучени и вешти медицински 
експерти, кои се поддржани од страна на посветен персонал за грижата на
пациентот. Тие имаат  врвни објекти за различни здравствени заболувања и 
нарушувања .

Одделението за физикална терапија е опремено со најсовремена апаратура.



LOCOMAT

Lokomat - роботски асистирана терапија е форма на физикална терапија која 
користи роботски уред за да му помогнат на пациентот чија способност за одење е 
оштетена како резултат на мозочен удар, повреди на 'рбетниот мозок , повреди на 
мозокот, мултипла склероза и церебрална парализа, невролошки или ортопедски 
состојби, да научат да одат повторно.

Пациентот е врзан со појас над лентата за трчање, и роботска рамка е прилагодена 
на нозете на пациентот. Роботската рамка потоа ги движи нозете на пациентот (со 
или без активно учество на пациентот) во природна положба. Компјутерски 
симулираното водство дозволува индивидуално приспособувања на различни 
параметри за движење.





ARMEO

Ова е одржлив и моќен концепт на терапија за лица кои претрпеле мозочен 
удар, трауматски повреди на мозокот или невролошки нарушувања кои
резултираат со оштетување на шаката и на раката . 

Истражувањата сугерираат дека неуропластичноста на мозокот може да се 
поврати и нови врски може да се направат преку интензивни, повторувачки 
движења. Овие вежби помагаат на постепената реорганизација на мозокот, 
кои последично овозможуваат обновување на движењето и функционалноста 
на погодените делови.

Концептот Armeo терапија ја подобрува ефикасноста на тераписките третмани 
бидејќи вежбите се самоиницирани, самоуправувани, функционални и 
интензивни. Дури и пациенти со сериозно нарушувања можат да  
практикуваат независно, без постојано присуство на терапевт, дозволувајќи им  
да го искористат својот целосен потенцијал за закрепнување.





ERIGO

Во почетокот на рехабилитација на невролошките пациенти, безбедна мобилизација и 
интензивна сензомоторна стимулација се клучните фактори за терапевтскиот успех. 

Erigo ги неутрализира негативните ефекти од неподвижноста и го забрзува процесот 
на опоравување со интензивна сензомоторна стимулација. Тоа е првиот уред на избор
на терапија за рана и безбедна мобилизација на пациентите со сериозни оштетувања, 
дури и во акутна нега.

Предностите на ранaта рехабилитација СО ERIGO:

• рана и безбедна мобилизација 

• Кардиоваскуларни стабилизација

• Подобрување на ортостатска толеранција со користење на Erigo ФЕС

• Зголемување на свесноста на пациентот

• Намалено време во на нега

• Одлична клиничка употреба
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