
 

 

Terapija z navidezno resničnostjo - resnični uspehi 
mobilno, poglobljeno, motivirajoče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Slika se lahko razlikuje od dejanskega izdelka. 



 
 

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 z navidezno resničnostjo. CUREO, ki je sestavljen iz strojne in prednameščene 

programske opreme, je pripravljen za takojšno uporabo in vodilne klinike ga že 

uporabljajo. Modularno zasnovane enote vadbe v okolju navidezne resničnosti z igro 

pomagajo pri kognitivni, senzorični in motorični (zlasti zgornjih okončin) rehabilitaciji. 

CUREO se lahko uporablja na različnih sektorskih ravneh, vse od bolnišnične postelje do 

bolnišnične in ambulantne rehabilitacije. 

 
CUREO spodbuja paciente k redni vadbi in pripomore k uspehu terapije. Poleg tega lahko 

terapevti skrbijo za več pacientov hkrati – to omogoča optimalno uporabo sredstev vaše 

klinike. 

 

 

Programska oprema CUREO ima certifikat CE kot medicinski 

pripomoček in naš inovativni terapevtski pristop je prejel več 

nagrad: 
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"Best Future Impact" 

WSA Global Award 2020  

Kategorija: »Health and Wellbeing« 

DIGI HEALTH AWARD 

Kategorija: »Best future impact« 



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. 
CUREO lahko pod vodstvom terapevtov uporabljajo tudi priučeni 
terapevtski asistenti. 

CUREO omogoča uporabo več metod in možnosti terapije. 

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

 
 
 
 

Zmogljivost daljinskega upravljanja 
Zmogljivost brezžičnega, daljinskega upravljanja omogoča terapevtu 
nadzor nad terapijo na daljavo. S tem se razširijo možnosti uporabe – 
še posebej, ker ni potrebe po elektriki.  Zahvaljujoč funkciji daljinskega 
upravljanja je vadbo mogoče izvajati popolnoma brez stikov, s čimer 
se bistveno zmanjša tveganje okužb. Poleg tega na mestu terapije ni 
dodatnih tehničnih zahtev, kot je na primer vtičnica. 
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CUREO - en sistem, številne prednosti 

 
Kot kompakten terapevtski sistem se lahko CUREO uporablja mobilno, 
neodvisno od lokacije in časa, in je zato primeren za uporabo od faze 
B pa vse do faze F pri rehabilitaciji. 

 
 
 
 
 

Takojšen začetek terapije 

CUREO je primeren za bolniške 
postelje, terapijo pripelje do pacienta  
in omogoča takojšen reden in 
intenziven trening. Infrastrukturnih 
zahtev ni. 

 
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 – z razbremenjeno ter 
kvalitativno in kvantitativno izboljšano 
oskrbo. 

 
 
 
 

 

Visoka motivacija 

S potopitvijo v globoke svetove se 
zmanjšajo frustracije, ki sicer 
spremljajo patološko klinično okolje. 
Zahvaljujoč igrifikaciji dobivajo 
pacienti občutek dosežka, kar poveča 
notranjo motivacijo in dolgoročno 
splošno terapevtsko uspešnost. 

Primerno za nadaljnjo oskrbo 

CUREO omogoča nove koncepte nadaljnje 
oskrbe, in sicer z mobilno, ambulantno 
uporabo pri bolnikih in s trajnostno 
kakovostjo oskrbe.



 

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), 

nezgodne možganske poškodbe, 

kostno-mišična obolenja, 

nevropatija (Guillain-Barréjev sindrom, PNP), 

nevrodegenerativne bolezni, 

(npr. multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, ALS), 

ataksija zgornjih okončin in trupa. 

Področja uporabe 
CUREO naslavlja kognitivne, senzomotorične in 
zaznavne motnje: 

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, 

zanemarjanje (neglect)/obrazne motorične motnje, 

apraksija. 

CUREO obravnava zgornji del telesa: 

zgornje okončine, vključno z ramenskim obročem, nadlaktjo, 

podlaktjo in dlanjo s prsti, 

motorika glave,                

trup. 

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 kakovosti gibov,                    

usklajenosti gibov in propriocepcije, 

nadzorovane drže pri sedenju in stoječega položaja brez nevarnosti padca, 

doseg zgornjih okončin, 

funkcij dlani in prstov 

(osnovnih funkcij prijemanja z rokami in odpiranja dlani), 

finih motoričnih spretnosti roke, kot so pincetni prijem, 

močnostni prijem, premikanje prstov. 

Splošne izboljšave, na primer: 

zmanjšanje stresa, tesnobe in bolečin, blažitev depresije,          

okrepitev zavedanja telesa, samoregulacija in regulacija tonusa, 

motiviranost za zdravljenje (sodelovanje in adherenca),          

izboljšanje razpoloženja, 

nevroregulacija. 

 
Izjava o omejitvi odgovornosti: Na naši spletni strani najdete  podroben seznam indikacij, ciljev 
terapije in področij uporabe. 
Več informacij je na voljo na: https://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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modul »active« je primeren za hudo prizadete 
bolnike.  Že v zgodnji fazi rehabilitacije spodbuja in 
aktivira pozornost ter blaži zanemarjanje (neglect). 

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 »relax« spodbuja nevroregulacijo, zmanjšanje 
stresa in lajšanje bolečin in je primeren za vse  
paciente. Prispeva k sodelovanju in pripravljenosti na 
terapijo. 

 
 
 

  

active 
relax 
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Modul »moto« vključuje dvostransko in enostransko 
motorično vadbo zgornjih okončin  ter spodbuja 
pasivno in aktivno gibljivost. 

 
 

 

 

Modul »cogni« ponuja kognitivno in senzorično 
vadbo. Spodbuja prepoznavanje barv in oblik, 
prostorsko zaznavanje ter izboljša koordinacijo in 
zmogljivost spomina. 

Z modulom »daily« se v okolju navidezne resničnosti, 
na primer v terapevtski kuhinji, vadijo vsakodnevne 
situacije, kot je uporabljanje 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). 

 

  

moto daily 

cogni 
finger 
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Edinstvene inovativne terapevtske funkcije 
 

Utelešenje s pomočjo avatarja 

CUREO temelji na principu potopitve v navidezno resničnost. Izvedeni gibi se kot 
vizualna in akustična povratna informacija prenašajo na avatarja v okolju navidezne 
resničnosti. 

 
Zrcalna terapija 

CUREO vam ponuja možnost dodatnega vklopa funkcije zrcalne terapije, ki je v 
smislu potopitve, možnosti nastavitev in natančnosti edinstvena. Fizikalne omejitve 
se premostijo in odpre se pot do učinkovitejše potopitve, saj se iz vidnega polja 
pacienta odstrani moteče ogledalo.  

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. 

Preprečevanje potovalne slabosti 

Vse terapevtske aplikacije so na podlagi nevrofizioloških in nevropsiholoških 
principov zasnovane tako, da pacienti ne občutijo vrtoglavice ali potovalne 
slabosti. Potovalna slabost se ni pojavila še pri nobenem bolniku. 

 
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. 
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Individualna prilagoditev vsakemu pacientu Začutiš  dodatno animiranost, da občasno 

izvedeš tudi povsem drugačne gibe.  Rad se predaš 
izzivu, da na neki točki vložiš dodaten napor. 

Pacientka s hemiparezo po možganski kapi 
 

Učinkovit in uporabniku prijazen nadzor terapije 

Terapevt lahko med terapijo tekoče in brez motenj 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. 

 

 

 
Vizualizacija, zgodovina in statistika 

Vgrajene funkcije zaslona vizualizirajo pacientovo gibanje v realnem 
času in zagotavljajo pregled napredka. 

 

Samodejni način 

Samodejni način ponuja različne funkcije samodejnega ponavljanja, ki 
razbremenijo terapevta in povečajo učinkovitost terapije. Težavnost 
se prilagaja pacientu, izogiba se prevelikim in preskromnim izzivom.  



10 
 

Terapevtski sistem CUREO na kratko 

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 telefonska tehnična podpora.                   

Povezava z lokalno napeljavo oz. omrežjem ni potrebna. 

Po želji so možne individualne prilagoditve in dopolnitve. 

 

 

Sistem CUREO 

Dobava vključuje vso potrebno strojno opremo: 

tablico, 

očala za navidezno resničnost, 

krmilnik,   

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 29 

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

 
 
 
 

 

CUREosity GmbH 

Burgunderstr. 27 
40549 DÜSSELDORF 
 
Distribucija v Sloveniji: 
 
 
 
info@intercet-med.si 
+386 31 711 393 
 

http://www.intercet-med.si/
http://www.cureosity.de/

