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Formål
At afprøve anvendelsen af eksoskelet på en

rygmarvsskadet bruger med komplet rygmarvs-

skade AIS A (American Impairment Scale) Th. 7

niveau.

Materiale
27-årig mand, tidligere rask. Har komplet

rygmarvsskade Th7-Th9 og AIS A efter bilulykke i

januar 2011. Motiveret, træningsvant mand som

træner 1-2 timer dagligt. Skal i en periode på 5

uger træne i eksoskelettet 2 timer dagligt, 5 dage

om ugen.

ReWalk® eksoskelet er designet til brugere med

paralyse eller parese af underekstremiteterne.

Hofte- og knæled bevæges mekanisk, således at

brugeren kan rejse/sætte sig, stå og gå med

krykker. Eksoskelettet består af motorer på

underben og lår, rygsæk med batteri og computer

med software indstillinger, bækkenstøtte med

tilt-sensor som igangsætter bevægelse og et

armbånd med fjernbetjening af funktioner.

Størrelsen/dimensionering af eksoskelettet

indstilles manuelt. Via softwaren justeres led

bevægelighed og parametre til regulering af

ganghastighed. Prisen på ReWalk® P50 er ca.

680.000 kr.

Resultater
Brugeren opnår på 5 uger at udføre basis

færdigheder og at kunne gå selvstændigt i

eksoskelettet. Forsinkelsen imellem de enkelte

skridt og skridt hastigheden er i løbet af

træningsperioden reduceret fra henholdsvis 300

msek. til 50 msek. og fra 1000 msek. til 700 msek.

Konklusion
• Brugeren kan efter et 5 ugers intensivt 

træningsforløb med træning 2 timer 

dagligt gå selvstændigt, men under 

observation. 

• Brugeren oplever positive psykosociale 

aspekter, som at komme i øjenhøjde med 

sine omgivelser i sociale og praktiske 

sammenhænge. 

• Brugeren oplever desuden fysiologiske 

ændringer som mindre spasticitet i 

benene efter træning og forbedret 

tarmfunktion, udholdenhed og balance.

• De pårørende oplever, at brugeren har 

større mentalt overskud. 
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