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Odczyty wykonywane przez wkładkę Digitsole™Pro są przesyłane do 
programu Digitsole™Pro poprzez Bluetooth na telefon, tablet 
lub komputer. 

Program Digitsole™Pro dostarcza diagnozę Pacjenta oraz proponuje 
dedykowane ćwiczenia oparte na wzorcach biomechanicznych 
badanego i uwagach badającego go specjalisty.

Pacjent wkłada odpowiednio dobraną wkładkę Digitsole™Pro 
do swojego obuwia i zaczyna chodzić lub biegać.

Digitsole™PRO to innowacyjne rozwiązanie pomagające diagnozować Pacjenta 
z różnymi zaburzeniami ruchowymi, w tym o podłożu neurologicznym, związanymi 
z wiekiem lub uprawianym sportem. 

Taka obiektywna ocena pozwala usprawnić proces diagnozy i tym samym wdrożyć lepsze 
leczenie, stworzyć plan rehabilitacji oraz śledzić postępy Pacjentów w czasie. 



Digitsole  Pro analizuje dane z obu stóp podczas każdego kroku w zróżnicowanych ™
warunkach - podczas badania w gabinecie, laboratorium, podczas swobodnego chodu lub 
biegu poza gabinetem. Dzięki elastyczności przeprowadzania pomiaru zapewnia szczegółowy 
obraz dynamicznych parametrów chodu. 

Dzięki Digitsole Pro praktycy uzyskują™  dokładne i ilościowe wyniki oraz analizę 
biomechanicznych markerów Pacjentów w celu wykrycia zaburzeń prawidłowego 
wzorca chodu.

Istotne parametry, które zmierzysz dzięki Digitsole Pro™



Połączenie: 2 chipy DS PODS, Ładowarka 

Bateria:

Napięcie:

Ładowanie:

Czas pełnego ładowania:

Tryb czuwania:

Tryb uśpienia:

Podłączenie:

Czyszczenie:

Litowo-jonowa

3.6V

70 mA

2 godziny 30 minut

33 godziny

2000 godzin

Bluetooth

Wybrane środki 

powierzchniowe do 

dezynfekcji (np. Bacoban)

Każda wkładka Digitsole Pro posiada wbudowaną platformę inercyjną, która monitoruje ™
ruch i położenie stopy w przestrzeni. Te dane są zbierane i analizowane przez algorytmy 
sztucznej inteligencji, która monitoruje aktualną aktywność Pacjenta (chód, bieg).  
Następnie dane są przeliczane na czytelne parametry czasowo-przestrzenne, 
kinematyczne i biomarkery, które są prezentowane na ekranie komputera. 



Opracowaliśmy wersję demonstracyjną, pozwalającą zapoznać się z obsługą interfejsu 
Digitsole™ Pro bez konieczności podłączania zestawu wkładek Digitsole™ Pro. Wersja testowa 
daje możliwość zapoznania się wynikami wcześniej nagranych próbek chodu i biegu 
Pacjentów demonstracyjnych. 



Digitsole™Pro

6 par wkładek dla dorosłych (30-35)
6 par wkładek dla dzieci (36-47)

+ dwa chipy DS Pods

Aplikacja mobilna



Digitsole™Pro na świecie
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Odkryj zalety pracy z Digitsole Pro dzięki 2 Pacjentom 

testowym i 6 analizom biegu oraz chodu.


