
2.0 
Terapija z navidezno resničnostjo – 
resnični uspehi 
učinkovit, intuitiven, iznajdljiv 

•  Personaliziran načrt vadbe  

•  Spremljanje napredka z  

    vizualizacijo  

•  Razširjena terapija s sledenjem rok  

•  Obogatena okolja  

•  Dodatni jeziki 



Naš inovativni pristop k zdravljenju je prejel več nagrad: 

WSA Global Award 2020 

Kategorija: “Health and Wellbeing“ 

DIGI HEALTH AWARD 2020 

Kategorija: “Best future impact“ 

 

 

Kaj je CUREO® ? 

Številne študije dokazujejo velik potencial imerzivne/poglobljene terapije, ki 

temelji na navidezni resničnosti.  Toda praktične izvedbe doslej še niso zadostile 

kliničnim zahtevam. 

 
S sistemom CUREO® imate vi in vaši pacienti končno na voljo inovativen, dodelan 

sistem za terapijo s pomočjo navidezne resničnosti.  Strojna in prednameščena 

programska oprema sistema CUREO® omogoča takojšnjo uporabo in se že 

uporablja v vodilnih klinikah. Modularno zastavljene enote za trening v VR-okolju 

igrivo podpirajo kognitivno in senzorično rehabilitacijo. Spodbujajo se motorične 

sposobnosti zgornjih okončin in trupa. Sistem CUREO® se lahko uporablja 

medsektorsko, saj je možna uporaba vse od bolnišnične postelje pri klinični 

rehabilitaciji, pa do ambulantnega zdravljenja (npr. na invalidskem vozičku) in 

vse do nadaljnje oskrbe. 

 
CUREO® motivira paciente in s tem spodbuja uspešnost terapije. Poleg tega 

lahko terapevti skrbijo za več pacientov hkrati – na ta način je mogoče optimalno 

uporabiti sredstva in pacientom zagotoviti zelo pogosto terapijo. 

Programska oprema CUREO® ima CE-certifikat kot medicinski pripomoček. 
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Posodobitev CUREO   2.0 

Učinkovit, intuitiven, iznajdljiv: to je posodobljen CUREO® 2.0! Z našimi 

novimi orodji z nekaj kliki ustvarite edinstveno, večplastno terapevtsko 

izkušnjo za svojega pacienta in odkrijete številne podrobnosti. 
 

 

Z načrtom vadbe lahko še pred začetkom terapije sestavite prilagojeno 

zaporedje iger iz vseh naših programov, kar vam olajša terapevtski vsakdan. 

 
Zaradi optimiziranega uporabniškega vmesnika lahko hitro in enostavno 

krmarite po¸meniju ali vnašate nove nastavitve. 
 

  

 

 
Terapija med uporabniki različnih jezikov? 

Brez težav: CUREO® je večjezičen in zdaj poleg nemščine in angleščine 

ponuja tudi francoščino, italijanščino in nizozemščino. Predvsem pa lahko 

neodvisno drug od drugega nastavite jezik delovanja za terapevta in jezik 

povratnih informacij za pacienta. 

 
Sledenje rok, ki je znano iz modula "finger", je bilo aktivirano v drugih 

modulih, da bi ponudili dodatne možnosti terapije za rehabilitacijo rok in 

prstov. 
 

 
 

  

Potopite svojega pacienta v bogato in podrobno obdelana okolja: 

lokostrelstvo, fotografski izleti v kanjonu, spuščanje zmajev na gori ali celo 

igranje vodne odbojke z delfinom – s CUREO® 2.0 domišljija postane 

(virtualna) resničnost. 
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Posodobitev 2.0 

optimizacija terapije z 
učinkovitimi in 

intuitivnimi orodji 

CUREO® omogoča 

bolj učinkovito 

terapijo 

Čas je najpomembnejši vir v klinični rehabilitaciji. 

Terapevti so pogosto preobremenjeni, čeprav 

terapevtske potrebe pacientov niso dovolj 

zadovoljene. Z avtomatizacijo načrtovanja in 

izvajanja ponavljajočih se vaj je terapija 

učinkovitejša: terapevti so razbremenjeni in lahko 

obravnavajo več pacientov. Pacienti imajo koristi 

od raznolike ponudbe različnih terapij, ki jih 

izvajajo z visoko frekvenco. 

Intuitivno, k ciljem usmerjeno vodenje po meniju  

Izdelava prilagojenih načrtov vadb, ki se lahko 

urejajo in shranijo                                             

Avtomatizirano izvajanje terapije                     

Možnost terapije v majhnih skupinah 

Prilagajanje stopnje težavnosti v samodejnem 

načinu  

CUREO® vizualizira 

napredek 

 

Dokumentiranje in načrtovanje poteka terapije s 

klasičnimi metodami s pisalom in papirjem je 

zamudno in ni več aktualno. CUREO® v ta namen 

zagotavlja učinkovita orodja za digitalizacijo, ki 

dokumentirajo in vizualizirajo napredek terapije. 

Igrivo testiranje z digitalno dokumentacijo 

Test spomina, reakcije, natančnosti, držanja, obsega 

gibanja in pozornosti  

Možnost izvoza posameznih rezultatov ali pregleda 

celotne zgodovine vadb 

Dober pregled za terapevte                                     

Motivacija pacientov zaradi vizualizacije napredka 
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CUREO 

je večjezičen  

CUREO® odpravlja jezikovne ovire med pacienti in 

terapevti različnih narodnosti. Naš modularni, 

agilni razvojni koncept omogoča dodatne jezike na 

zahtevo.  

 

CUREO® je bil prej na voljo v nemščini in 

angleščini, zdaj pa je na voljo še v treh 

dodatnih jezikih:  italijanščina, francoščina in 

nizozemščina. 

Jezik delovanja za terapevta je mogoče 

nastaviti neodvisno od terapevtskega jezika za 

pacienta. 

Dodatni jeziki na zahtevo 

CUREO odpira 

nove svetove 

Kot so pokazale nedavne študije (glej str. 13), 

imajo obogateno okolje, multisenzorična 

stimulacija in igriva motivacija pozitiven vpliv na 

nevrološko rehabilitacijo, kar je logistični izziv v 

vsakdanji klinični praksi. CUREO® ponuja številne 

dodatne, spodbudne terapevtske svetove. 

 
Spodbujanje raziskovanja podrobnih svetov. 

Odvračanje pozornosti od bolečine in 

vsakdanjega življenja.                         

Kontemplativne vaje Qi-Gong. 

Interaktivne, stimulativne mini igre, kot so 

igranje vaterpola z delfinom, streljanje z lokom 

ali spuščanje zmaja. 

CUREO   terapija 

s sledenjem rok 

Funkcija rok je motorična spretnost, ki ima največji 

vpliv na neodvisnost pacientov. Na to lahko 

vplivajo nevrološke ali mišično-skeletne težave. 

Zato smo bistveno razširili možnosti terapije rok. 

 

 
 

Optimizirano sledenje rok in posamičnih prstov 

brez uporabe krmilnih ročic  

Na voljo v dodatnih modulih in terapevtskih 

aplikacijah, na primer  sadni vrt in meteor 

Za vadbo fine motorike in različnih vrst 

prijemov 

Postrehabilitacijska rehabilitacija rok 
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CUREO – en sistem, številne 

prednosti  

Sistem CUREO®  je bil razvit v iterativnem procesu skupaj s terapevti, 

zdravniki in pacienti. 

 
 
 
 
 
 

Takojšen začetek terapije 

Sistem CUREO® je združljiv z bolnikovo 

posteljo, omogoča terapijo pri bolniku in 

takojšnjo intenzivno vadbo. 

Infrastrukturnih zahtev ni. 

 
 
 

 
Visoka motivacija 

Potopitev v imerzivne svetove zmanjšuje 

frustracije, ki jih povzroča patološko 

klinično okolje. Zahvaljujoč igrifikaciji 

pacienti doživijo občutek dosežka, kar 

trajno poveča motivacijo in splošni uspeh 

terapije. 

 

Edinstvenost sistema CUREO® je v tem, da se z         
uporabo navidezne resničnosti in igrifikacije 

digitalnih vsebin učinek pomnoži in  
pospeši čas okrevanja. 

 

Alexander Felsenberg, predsednik WSA-Germany, 

član upravnega odbora WSA-Global 

 

 
 

Visoka intenzivnost terapije 

S sistemom CUREO® lahko terapevt skrbi 

za več pacientov hkrati – za 

razbremenitev osebja in hkrati 

kakovostno in količinsko izboljšano 

oskrbo. 

 
 
 

    Primerno za nadaljnjo oskrbo 

CUREO® omogoča nove koncepte oskrbe 

po operaciji z mobilno, ambulantno 

uporabo na bolnikovem domu in s 

trajnostno kakovostjo oskrbe. 
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Indikacije 
Terapija je bila med drugim razvita za uporabo pri 

naslednjih indikacijah: 

možganska kap, ishemična ali hemoragična, z rezidualno 

hemiplegijo/hemiparezo, 

(otroška) cerebralna paraliza 

poškodbe hrbtenjače (Commotio, Contusio, Compressio Spinalis), 

travmatske poškodbe možganov, 

mišično-skeletne bolezni,                       

nevropatija (Guillain-Barréjev sindrom, PNP), 

nevrodegenerativne bolezni (npr. multipla skleroza, Parkins. bolezen, ALS), 

ataksija zgornjih okončin in trupa. 

Področja uporabe 
CUREO® naslavlja kognitivne, senzomotorične in zaznavne 

motnje ter področje zgornjega dela telesa: 

motnje zaznavanja in pozornosti,                         

motnje spomina in motnje učenja, 

motnje pri načrtovanju in orientaciji,                          

težave pri reševanju problemov, 

motnje na področju propriocepcije, prepoznavanja oblik in barv, 

neglect/omejitev vidnega polja,                   

apraksija. 

 

 
CUREO® obravnava zgornji del telesa: 

zgornje okončine, vključno z ramenskim obročem, nadlaktjo, podlaktjo in 

dlanjo s prsti, 

gibanje trupa in glave. 

Cilji terapije 
Spodbujanje kognitivnih sposobnosti, kot so: 

zaznavanje prostora, oblik in barv,  

pozornost in zaznavanje, pomnjenje, 

dojemanje in učenje, 

načrtovanje in izvršilne funkcije,         

spominske sposobnosti. 

Spodbujanje motoričnih sposobnosti zgornjih okončin in 

trupa, na primer: 

obsega gibov, pogostosti in kvalitete gibov,                             

koordinacije gibov in propriocepcije, 

nadzorovane drže pri sedenju in stoječega položaja brez nevarnosti 

padca,                                                                                                          

doseg zgornjih okončin, 

funkcije rok in prstov (osnovni prijemi in odpiranje rok),                               

vadba fine motorike rok, npr. pincetni in močnostni prijem, 

premikanje prstov. 

Splošne izboljšave, na primer: 

zmanjšanje stresa, tesnobe in bolečine ter lajšanje depresije, 

zavedanje telesa (samoregulacija in uravnavanje tonusa),  

motivacija za terapijo (komplianca in adherenca),                  

izboljšanje razpoloženja, 

nevroregulacija. 

 
 

 
Izjava o izključitvi odgovornosti: na naši spletni strani najdete podroben seznam indikacij, ciljev 
terapije in področij uporabe. Informacije na: https://www.cureosity.de/indikationen 

http://www.cureosity.de/indikationen
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Ciljno usmerjeni moduli za 

uspešno terapijo 

CUREO® ponuja 6 modulov, ki jih je mogoče fleksibilno in brezstopenjsko 

prilagajati glede na stopnjo težavnosti. Ustrezen modul se izbere glede na 

zmožnosti in potrebe pacienta. Če lahko oseba na primer premika samo 

glavo, ponudi modul "active" primerne vaje, pri katerih se predmetom sledi 

le s pogledom. V igri "Taiko" je na primer v sklopu amplitudnega urjenja 

mogoče lokacijo bobnov prilagoditi pacientovemu gibalnemu obsegu. 

 
 
 
 

Če želimo zagotoviti dodatno kognitivno in motorično stimulacijo, je 

mogoče v vseh modulih sistema CUREO®  aktivirati tudi dodatne funkcije, 

na primer zrcalni način. Med vajami se lahko izvajajo sklopi modula 

"Relax", s čimer se zagotovijo počitek ter priprava na naslednjo terapijo 

oz. možnost stopnjevanja terapije. Na ta način je mogoče zasledovati in 

uresničiti različne cilje terapije. 

 
 
 

 

  

Modul "active" je primeren za hudo prizadete 

paciente. Že v zgodnji fazi rehabilitacije spodbuja in 

aktivira pozornost ter pripomore k zmanjšanju 

neglecta. Terapija se lahko zaključi z vodenjem s 

pogledom. 

Modul "moto" vključuje dvostransko in enostransko 

motorično vadbo zgornjih okončin ter spodbuja 

aktivno in ciljno usmerjeno mobilnost v motivacijskih 

terapevtskih igrah. 
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Modul "cogni" ponuja kognitivno in senzorično 

vadbo. Spodbuja prepoznavanje barv in oblik, 

prostorsko zaznavanje ter izboljša koordinacijo in 

zmogljivost spomina. 
 

 

 

Modul "relax" spodbuja nevroregulacijo, zmanjšanje 

stresa in lajšanje bolečin in je primeren za vse 

paciente. Z raziskovalnimi okolji, interaktivnimi mini 

igrami, dihalnimi vajami in barvno terapijo podpira 

komplianco in pripravljenost na terapijo. 

Z modulom "daily" se v okolju navidezne resničnosti, na 

primer v terapevtski kuhinji, vadijo vsakodnevne 

situacije, kot je uporaba orodij oz. pripomočkov.  
 

 

 

Z modulom "finger" se urijo tako fina motorika kot 

gibljivost in koordinacija rok in posameznih prstov. Z 

izvajanjem ročnih aktivnosti pacient vadi veščine, kot 

sta držanje in prijemanje (npr. močnostni prijem in 

pincetni prijem). 
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CUREO® za visoko kakovost oskrbe 

Sistem CUREO® nudi nove možnosti pri rehabilitaciji in 

vam pomaga obvladovati raznolike in zahtevne izzive 

pri vsakodnevnem terapevtskem delu. 

CUREO® enemu terapevtu omogoča hkratno individualizirano 

terapevtsko obravnavo več pacientov in tako prihrani dragocena 

sredstva. 

Terapevti so lahko odgovorni za terapijo, ki jo izvaja medicinsko 

usposobljeno osebje, ali pa mu pri tem pomagajo. 

CUREO® omogoča uporabo več metod in možnosti terapije. 

CUREO® je lahek, kompakten in ga lahko uporabljate kjerkoli, tudi na poti. 

 

Zmogljivost daljinskega upravljanja 

Zmogljivost brezžičnega, daljinskega upravljanja omogoča terapevtu nadzor 

nad terapijo na daljavo. S tem se razširijo področja uporabe, tako da se 

lahko terapevtske enote izvajajo tudi popolnoma brezkontaktno in z 

bistveno manjšim tveganjem okužbe. 

 
Medsektorska uporaba 

Kot kompakten terapevtski sistem je CUREO® mobilen in ga lahko 

uporabljate kjer koli in kadar koli. Na ta način se lahko terapije prehodno 

prilagodijo fazam B do F rehabilitacije. 
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Učinkovita terapevtska orodja 

Samodejni način za razbremenitev terapevtov 

V samodejnem načinu so na voljo različne samodejne funkcije ponavljanja, 

ki razbremenijo terapevta in povečajo učinkovitost terapije. Težavnost se 

prilagaja pacientu, izogiba se prevelikim in preskromnim izzivom. 

Avtomatiziran načrt vadbe 

 
 

Obsežno testiranje pacientov 

Da bi lahko ocenili bolnikove sposobnosti in ustrezno prilagodili vadbo, smo 

razvili različne teste. Terapevt tako lažje oceni pacientovo kognitivno in 

motorično moč. Testirane so naslednje sposobnosti: 

Z načrtom vadbe pridobite učinkovito orodje, s katerim lahko sestavite 

prilagojen program terapije: 

Na voljo s pritiskom na gumb. 

Med terapijo se prilagaja spreminjajočim potrebam pacientov. 

Lahko se ureja in shrani.                            

Zagotavlja olajšanje za terapevta. 

Kombinacija tekmovalnih aplikacij, ki izboljšajo koncentracijo in 

zmanjšujejo stres, je možna brez večjega napora. 

obseg gibanja, 

pozornost,        

spomin, 

reakcijo, 

držanje, 

natančnost. 

 
 
 
 
 
 
 

Po opravljenih testiranjih lahko rezultate izvozite. To terapevtu omogoča 

pregled nad celotnim potekom terapije ali posameznimi sejami. Dodana 

vrednost za pacienta: ponazoritev njegovega napredka lahko spodbudi 

njegovo motivacijo. 
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Edinstvene terapevtske funkcije 

Utelešenje s pomočjo avatarja 

CUREO® temelji na principu potopitve v navidezno resničnost. Gibi, ki jih 

pacient izvaja v resničnosti, se prenesejo na avatarja v virtualnem okolju. Pri 

tem lahko bolnik sodeluje z virtualnim svetom in dobi neposredne vizualne, 

zvočne in haptične povratne informacije. 

Igrifikacija 

Okolje navidezne resničnosti in možnosti, ki izhajajo iz igrifikacije in 

potopitve, pri pacientih vzbudijo igrivo radovednost. Na stopnjah temelječi 

in raznoliki igralni moduli aktivirajo sistem nagrajevanja in zagotavljajo 

trajno notranjo motivacijo. 
 

 

 
 
 

Zrcalna terapija 

CUREO® vam ponuja možnost dodatnega vklopa funkcije zrcalne terapije, 

ki je v smislu potopitve, možnosti nastavitev in natančnosti edinstvena. 

Telesne omejitve so premagane. To omogoča boljšo potopitev, saj v 

pacientovem vidnem polju ni motečega ogledala. 

Sonifikacija 

V modulu sonifikacije pacient s prostimi gibi ustvarja tone, ki se spreminjajo 

vodoravno in navpično glede na stopnjo gibov. S spreminjanjem giba v ton se 

dojemanje prizadete okončine aktivira na slušni, sinestezijski način. 

Vizualizacija, zgodovina in statistika 

Vgrajene funkcije zaslona vizualizirajo pacientovo gibanje v realnem času in 

zagotavljajo spremljanje napredka. 
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Individualna prilagoditev  

vsakemu pacientu 

Učinkovit in uporabniku prijazen nadzor terapije 

Terapevt lahko med potekom terapije tekoče in neovirano spreminja 

terapevtske aplikacije in izbira različne perspektive. Bolnik tega nadzora ne 

zazna. 

Brezstopenjsko prilagajanje 

V vsakem modulu je mogoče po parametrih nastaviti stopnjo težavnosti, 

lokalizacijo in hitrost vaj, brezstopenjsko pa je mogoče prilagoditi tudi 

porazdelitev terapije po straneh (enostransko levo, obojestransko, 

enostransko desno). Okolje navidezne resničnosti je mogoče prilagoditi 

terapevtski situaciji. 

Preprečevanje potovalne slabosti 

Vključitev nevrofizioloških in nevropsiholoških načel v koncept ter uporaba 

najnovejših standardov strojne in programske opreme zagotavljata, da 

pacienti ne občutijo vrtoglavice ali potovalne slabosti. Posebni razvojni 

napori so koristni in poskrbijo za zadovoljne paciente. 
 

 

Klinični dokazi o terapiji z navidezno 

resničnostjo 

Številne študije kažejo, da ima uporaba navidezne resničnosti (VR) v 

rehabilitaciji velik potencial. Že dolgo je znano, da lahko uporaba novih 

tehnologij in digitaliziranih aplikacij optimalno dopolnjuje klasične metode 

zdravljenja in tako ustvarja večjo dodano vrednost za pacienta. 

Terapija z navidezno resničnostjo kot dragocena podpora 

pri rehabilitaciji 

Sistematični pregled, ki ga je opravil Raziskovalni center za staranje, je na 

primer pokazal, da aplikacije VR-terapije zmanjšujejo bolečino in hkrati 

izboljšujejo motorične funkcije (Bordeleau et al. 2021). V članku iz revije 

American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation so opisane 

prednosti tradicionalnih metod zdravljenja v kombinaciji z rehabilitacijo na 

podlagi navidezne resničnosti za paciente po možganski kapi. Avtorji 

ugotavljajo, da ta kombinacija izboljša motorične sposobnosti in ročne 

spretnosti (Fang et al. 2021). 

Obogatena okolja 

V ospredju različnih študij je tudi tako imenovano obogateno okolje 

(Enriched Environment). Obogateno okolje spodbuja možgane in posledično 

povečuje njihovo aktivnost. Yun et al. (2020) so pokazali, da obogatena 

okolja pacientom omogočajo boljše ohranjanje selektivne pozornosti in 

učinkovito urjenje kognitivnih spretnosti že v enem samem srečanju. Poleg 

tega obogateno okolje pozitivno vpliva na sinaptično plastičnost v 

hipokampusu pacientov z depresijo. Pokazalo se je izboljšanje učnih 

primanjkljajev, kot so poročali Mahati et al. (2016). 

 
Na spletni strani www.cureosity.de in www.intercet-med.si vam zagotavljamo najnovejše 
informacije o dokazih o uporabi virtualne resničnosti v rehabilitaciji. Podrobne reference najdete 
na cureosity.de/literaturangaben in www.intercet-med.si/cureo-terapevtski-sistem/reference. 

http://www.cureosity.de/
http://www.cureosity.de/


14  

Sistem CUREO® – terapevtski 

sistem na prvi pogled 

CUREosity nudi kompakten, mobilen celosten sistem, ki je zaradi vnaprej 

nameščene programske opreme takoj pripravljen za uporabo. Terapevtski 

sistem CUREO® je sestavljen iz programske opreme CUREO®, ki ima          

CE-certifikat kot medicinski izdelek, in pripadajoče strojne opreme. 

 
 

Storitvena podpora CUREO® 

Celovit paket storitvene podpore 

Začetno usposabljanje na kraju samem omogoči, da lahko takoj začnete s 

terapijo. 

Prek posodobitev in razširitev funkcij z vsemi novostmi pridobite tako vi 

kot vaši pacienti. 

Za vsa vprašanja je na voljo naša tehnična telefonska podpora.         

Povezava z lokalnim omrežjem ni potrebna. 

Po želji so možne individualne prilagoditve in dopolnitve. 

CUREO® –  sistem 

Dobava vključuje vso potrebno strojno opremo:  

tablico, 

VR-očala,                                                         

krmilne ročice,                                         

usmerjevalnik WLAN, 

silikonsko prevleko, primerno za razkuževanje,                                      

praktično torbo za prenašanje, 

teža zgolj 2,5 kg. 
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O podjetju  

Podjetje CUREosity je mednarodno 

večkrat nagrajeno medicinsko 

tehnološko podjetje, ki z razvojem 

inovativnih terapevtskih konceptov 

trajno spreminja področje rehabilitacije. 

 

 
Ustanovitelji, ki jim je področje poznano iz 

družinskega kroga, imajo desetletja izkušenj na 

področju terapije. Vodi jih motivacija, da 

prizadetim bolnikom pomagajo povrniti njihove 

sposobnosti in s tem zagotoviti bolj samostojno 

življenje. 

Naš sistem terapije z navidezno resničnostjo 

združuje nevroznanstvena spoznanja, zlasti 

potencial nevroplastičnosti, z desetletji 

terapevtskih izkušenj ter s tehničnim, digitalnim in 

ustvarjalnim znanjem naše razvojne ekipe. 

 

 
CUREosity si je zadal cilj razbremeniti bolnišnice, 

zdravnike in terapevte z inovativnimi izdelki in 

pomagati izboljšati kakovost oskrbe njihovih 

pacientov. Interdisciplinarna ekipa več kot 30 

strokovnjakov s področij 3D-vizualizacije, IT-ja, 

razvoja iger in medicine je s CUREO® ustvarila 

sistem, ki s terapijo z navidezno resničnostjo dosega 

resnične uspehe. 

 

           
 

 

          



 

 

   
 

Zadovoljni pacienti poročajo o novo pridobljeni motivaciji in uspešnih terapevtskih izkušnjah. 
Več na: www.cureosity.de in www.intercet-med.si. 
 

Distribucija v Sloveniji:   
info@intercet-med.si 

 www.intercet-med.si 
T: +386 31 711 393  

 
 

                                                                          Sistem CUREO     se že uporablja tukaj: 
 

 

 
 

CUREosity GmbH  •  Burgunderstr. 27  •  40549 DÜSSELDORF  • info@cureosity.de  •  +49 211 82 20 46 6 
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