Co na swoich stoiskach
zaprezentują wystawcy
Reha INNOVATIONS?

Valerjan Romanovski - W1
13.05.2022
O godz. 11:00 Valerjan Romanovski podejmie próbę bicia rekordu Guinnessa w
najdłuższym przebywaniu w śniegu.
O godz. 14:00 zasypiemy Agnieszkę Szurę lodem w skrzyni w której Valerjan pobił rekord
Guinnessa.
Od godz. 10:00 do 15:30 będziecie mogli skorzystać z kąpieli w bali która jest w chłodni o
temperaturze powietrza -20 stopni.
14.05.2022
11:00-11:45 Zapraszamy na wykład "Świadome morsowanie [morsowanie na sucho,
wysiłek w niskich temperaturach]/ Morsowanie poprzez pryzmat badań naukowych."
Wykład poprowadzą dr inż. Valerjan Romanovski oraz dr hab. Aneta Teległów, prof. AWF,
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Od godz 10:00 do 15:30 będziecie mogli skorzystać z kąpieli w bali która jest w chłodni o
temperaturze powietrza -20 stopni.
O godzinie 10:30 i 12:30 odbędzie się dla uczestników morsowanie do stanu hipotermii pod
opieką niezawodnego zespołu Medyk Rescue Team

RSQ Technologies - W59

BioMinds - W27

Zobacz na żywo działanie systemu
RSQ Motion - mobilnego systemu do
ortopedycznej diagnostyki
biomechaniki i motoryki ludzkiego
ciała.

Na stoisku będzie możliwość
przetestowania aplikacji
rehabilitacyjnej - założyć okulary
VR, wykonać zadanie terapeutyczne
(np relaksację).

CWI - W39
Poznaj najnowsze trendy dotyczące sprzętu medycznego z naszej oferty, wypróbuj go i
dowiedz się jakie są możliwości dofinansowania takiego sprzętu. Pokażemy WHILL Model
C2, który właśnie ma premierę w naszym kraju i będzie można go zobaczyć tylko u nas. Jest
to innowacyjne rozwiązanie zdecydowanie wyróżniające się designem, więc przyciąga
wzrok. Będą także inne unikalne urządzenia jak np. ToDo drive. Zajmujemy się doradztwem
w zakresie dostosowywania otoczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po
zebraniu wywiadu pomagamy dostosować przestrzeń tak by ułatwiała codzienne
funkcjonowanie.

Zobacz pełną listę wystawców!

Ado-Med - W48

VersaClimber - W41

Na naszym stanowisku będzie
można przetestować aparat USG i
fale uderzeniową np. Aparat
Ultrasonograficzny DC-60 Exp XInsight oraz Masterpuls Ultra Line.

Będziemy wystawiać VersaClimber 108 SRM i
VersaPulley (naścienny) - urządzenie numer 1
na świecie do ćwiczeń cardio i siłowych.
Służymy fachową poradą treningową i
pokażemy Wam, jak osiągać najlepsze efekty
ćwicząc na VersaClimber

Arnet-Prof - W59

OMINOXY - W19

Na stoisku będziemy prezentować każdemu
odwiedzającemu Indywidualne Wkładki Ortopedyczne ICB
Medical, z możliwością konsultacji fizjoterapeutycznej.

Przetestuj łagodną
komorę hiperbaryczną
OMNIOXY!

ENF THERAPY - W34
Na naszym stoisku będzie możliwe przetestowanie urządzenia i jego możliwości. Oprócz tego
Uczestnicy targów mogą wnikliwie zobaczyć, jak wygląda pełna anatomia 3D oraz mapy 3D
w terapii ENF, będzie również możliwość umówienia się na przetestowanie urządzenia w
gabinecie. Dla kupujących mamy specjalną ofertę targową.

Donum Corde - W9
Na targach będziemy prezentować innowacyjne urządzenia wykorzystywane w
neurorehabilitacji: Vibramoov – urządzenie do funkcjonalnej proprioceptywnej stymulacji;
Egzoszkielet – urządzenie do reedukacji chodu oraz Elektorstymulator funkcjonalny
Chattanooga.
Zapraszamy na konsultacje fizjoterapeutyczne i pielęgniarskie, a także pomiary
podstawowych parametrów życiowych i analizę składu masy ciała.

Zobacz pełną listę wystawców!

VIKIMED - W43
Nasi specjaliści zaprezentują aparaty USG marki VINNO - dedykowane do fizjoterapii.
Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak wykorzystać ultrasonograf podczas terapii z
pacjentem oraz jak dobrać sprzęt do swoich potrzeb. Każdy uczestnik będzie mógł
przetestować możliwości aparatu oraz umówić się na bezpłatne testy urządzenia w swoim
gabinecie. Oprócz tego otrzyma kod rabatowy do wykorzystania na dowolne szkolenie
dostępne w ofercie VIKI-MED.

Profimedical - W16a

PhiLabs - W2
Zobacz prezentacje innowacyjnych
urządzeń PHIBOX!
Urządzenia wspierają pracę
fizjoterapeutów i zwiększają jej
skuteczność poprzez odpowiednią
motywację dzieci do ćwiczeń w
gabinecie oraz w domu.

Przetestuj aparaty USG marki
SonoScape i zapisz się na szkolenia z
zakresu wykorzystania aparatu USG w
pracy fizjoterapeuty prowadzone przez
Szkołę USG Profimedical.
Planujemy także konkurs w ramach
którego będzie możliwość wygrania
voucherów na wspomniane kursy!

Z-Audiomed - W17
Przetestuj krioterapię wchodząc do uruchomionej kriokomory. W piątek po godz. 14 i w
sobotę od otwarcia targów przez 1,5 godz. W miarę naszych możliwości zrobimy zabiegi
krioterapii, opowiemy o nich przy okazji prezentacji. wyjaśnimy czego dotyczy regulamin ect.
Opowiemy o budowanych przez nas kriokomorach stacjonarnych i mobilnych, o ich
parametrach, oraz jak i gdzie zaopatrywać się w ciekły azot.
Resztę niespodzianek już na miejscu!
Koniecznie sprawdź regulamin
korzystania z kriokomory wcześniej!
Kliknij tutaj i sprawdź!

Zobacz pełną listę wystawców!

Alreh Medical - W22

Barry - W12

Wypróbuj system activLife! Pokażemy możliwości
i zastosowania tego systemu, a także pionizatory,
statyczne i dynamiczne. Cały czas będą też
prowadzone konsultacje indywidualne.

Na żywo zaprezentujemy jak
drukarka 3D Sole PodoPrinter
będzie drukować indywidualne
wkladki do butów!

KOORDYNACJA - W32
Na stoisku przeprowadzimy darmowe badanie stóp i postawy ciała na platformie
baropodometrycznej FreeMED oraz dokonamy skanu stóp, dzięki urządzeniu Podoscan 2D
FootCAD.
Wykonasz u nas trening równowagi z biofeedbackiem na komputerowej platformie
balansowej MultiReha® Board oraz zbadasz siłę mięśni antygrawitacyjnych za pomocą
naszego nowego urządzenia antiGRAVITY platform. Zobacz także innowacyjny
Egzoszkielet Free Walk®.
Na naszym stoisku będą dostępni fizjoterapeuci, którzy chętnie udzielą porad, konsultacji
oraz zaprezentują każde z urządzeń z możliwością praktycznego przetestowania "na
własnej skórze".

Ceragem - W23

CryoSpace - W52
Przetestuj naszą komorę kriogeniczną!

Zapraszamy do przetestowania łóżka
do termomasażu Ceragem!

BARDOMED/CAREPUMP - W5
Sprawdź moc zabiegu presoterapii na własnej skórze. Na targach znajdziecie wydzieloną
strefę regeneracji, na której będą wykonywane relaksujące zabiegi drenażu limfatycznego
przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń. Aparaty do drenażu limfatycznego marki
CarePump wyróżniają zaawansowane funkcje i możliwości regulacji parametrów
zabiegowych, autorskie programy terapeutyczne dedykowane poszczególnym schorzeniom,
a także opcja programowania własnych algorytmów.

Zobacz pełną listę wystawców!

Wykłady na scenie głównej
Sprawdź harmonogram TUTAJ.

Warsztaty z ekspertami
Sprawdź harmonogram TUTAJ.

Bilety na targi i warsztaty
Kup bilety!

Zobacz pełną listę wystawców!

