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WIEDZIEĆ ABY UCHRONIĆ 
NOWOCZESNA POLSKA 
TECHNOLOGIA 
w Twoim gabinecie

Nowatorskie urządzenie medyczne, służące do łatwe-
go, szybkiego i precyzyjnego wykrywania wad postawy  
oraz zdalnego mierzenia zakresu ruchomości stawów.

To przełom w diagnostyce i wspomaganiu leczenia narzą-
du ruchu oraz w ocenie sylwetki pod kątem wad postawy. 

To technologia wspierająca pracę lekarza, pozwalająca na 
usprawnienie działań diagnostycznych w przychodniach 
zdrowia, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych czy pla-
cówkach edukacyjnych.

HSB Polska, jako spółka której działalność opiera się o założenia z obszaru CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu), dokłada wszelkich starań do promowania profilaktyki zdrowotnej, dzięki czemu włączamy się do 
akcji przesiewowych badań wad postawy w szkołach, zapoczątkowanej przez naszego partnera - Firmę Telecare S.A.
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Sensor Hipokratesa powstał w wyniku wieloletnich 
badań nad koncepcją wykorzystania wiązek podczer-
wieni do analizy zakresu ruchomości stawów i oceny 
sylwetki człowieka pod kątem wad postawy. Jest re-
zultatem współpracy polskich inżynierów z Firmy Tele-
care S. A., którzy stworzyli i opatentowali to urządzenie 
medyczne wraz z oprogramowaniem do jego obsługi.  

Przy pomocy wiązek promieni podczerwonych, urządze-
nie wyznacza punkty pomiarowe: odcinek szyjny, lędź-
wiowy i piersiowo - krzyżowy kręgosłupa, łopatki, łokcie, 
nadgarstki, biodra, kolana i kostki. W ciągu zaledwie kilku 
sekund podaje precyzyjne dane dotyczące symetrii tuło-
wia oraz wad kończyn dolnych. Drugą funkcją urządzenia 
jest badanie zakresu ruchomości stawów.

Aplikacja służąca Analizie Wad Postawy i Ruchomości 
Stawów (w skrócie AWPiRS) pozwala na precyzyjną dia-
gnostykę ruchomości najważniejszych stawów. Poprzez 
analizę sylwetki osoby badanej program wyznacza punk-
ty, w których znajdują się wybrane stawy, a następnie 
bada zakres ruchomości wskazanych partii ciała. Skala 
ruchomości konkretnego stawu jest podawana w stop-
niach, co pozwala na kontrolowanie postępu w trakcie re-
habilitacji pacjenta. Sposób liczenia stopni jest analogicz-
ny jak w przypadku badania goniometrem, dzięki czemu 
otrzymujemy wynik czytelny dla każdego specjalisty.

Według opinii specjalistów z dziedziny rehabilitacji poura-
zowej program AWPiRS jest w stanie zwiększyć szybkość 
diagnostyki, a tym samym przepustowość oddziałów po-
urazowych o ponad 20%. Pozwala również na kontrolo-
wanie rehabilitacji u ludzi starszych. Jest to też aktualnie 
najbardziej efektywny (w tym zakresie) system generowa-
nia dokumentacji medycznej.

DZIAŁANIE SENSORA HIPOKRATESA  
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- prostota użycia, szybkość pracy i łatwość obsługi 
 (przeszkolony personel przygotuje wstępny pomiar   
 przed wizytą u specjalisty;
- całkowicie bezpieczna, bezinwazyjna, szybka wstępna  
 diagnoza większości wad postawy;
- nowoczesne, idealne narzędzie do badania 
 przesiewowego wad postawy u dzieci (według Instytutu  
 Matki i Dziecka aż 90% dzieci ma wady postawy).

JAKIE KORZYŚCI DAJE NAM PRACA Z SENSOREM 
HIPOKRATESA

- radykalne skrócenie czasu postawienia diagnozy 
 odnośnie ruchomości stawów;
- wzbogacenie dokumentacji medycznej w formie 
 wydruku profesjonalnego wyniku badania;
- możliwość zapamiętywania i cyklicznego 
 porównywania wyników, co pozwala na  sprawdzenie    
 efektywności  prowadzonej terapii (np. w przypadku 
 terapii pourazowej czy leczenia zmian 
 zwyrodnieniowych u osób starszych).

GŁÓWNE ZALETY SENSORA HIPOKRATESA 
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Schorzenie powinno stanowić istotny problem zdro-
wia publicznego

Wady postawy w Polsce ma około  78% - 90% dzieci 
(dane Fundacji Medicover  i Instytutu Matki i Dziecka). 
Najczęstszą ich przyczyną jest brak ruchu oraz wady wro-
dzone i nabyte w wyniku innych schorzeń (niedosłuch, 
wada wzroku). Sensor Hipokratesa ułatwia ich wczesne 
zdiagnozowanie.

Powinna występować wczesna, bezobjawowa faza 
schorzenia

U większości dzieci wczesne objawy bardzo groźnych, 
wrodzonych schorzeń są często niewidoczne i trudne do 
wykrycia bez specjalistycznego sprzętu. Sensor Hipokra-
tesa pozwala na szybką i dokładną diagnozę nieprawidło-
wości postawy np. skoliozy czy wad kończyn dolnych, 
dzięki swej wyjątkowej precyzji pomiaru.

Dostępne jest odpowiednie badanie przesiewowe 

Sensor Hipokratesa umożliwia zbadanie wad postawy na-
wet u kilkuset dzieci dziennie. Z możliwości tej skorzystały 
już szkoły na Śląsku i w Wielkopolsce.

Istnieje uznany standard leczenia schorzenia

Sensor Hipokratesa pozwala profesjonalnie wykryć wady 
postawy w bardzo wczesnym stadium, umożliwiającym 
leczenie nieinwazyjne w postaci odpowiednich ćwiczeń. 

Istnieją dowody na to, że leczenie schorzenia we 
wczesnej, bezobjawowej fazie ma wpływ na stan pa-
cjenta w przyszłości 

Korekta wady postawy wykrytej za pomocą Sensora Hi-
pokratesa wpływa pozytywnie na jakość życia pacjenta  
w kolejnych latach, zapobiegając dolegliwościom bólo-
wym oraz ograniczeniom motoryki spowodowanym przyj-
mowaniem niewłaściwej pozycji. 

Wczesne leczenie przynosi poprawę sylwetki  
oraz wyrabia nawyk regularnych ćwiczeń.

SENSOR HIPOKRATESA SPEŁNIA KRYTERIA BADAŃ PRZESIEWOWYCH  

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA MISJA 


