
Ζωή σε κίνηση

• Μείωση σπαστικότητας 

• Βελτίωση λειτουργικότητας

• Αύξηση εύρους κίνησης 



Τι ειναι Το Mollii;

Το Mollii είναι μία συσκευή ηλεκτροθεραπείας, η οποία διευκολύνει 
την επιλεκτική και εντοπισμένη ηλεκτροδιέγερση των μυών (τοπι-
κά ή γενικευμένα) με σκοπό την ενεργοποίηση της αμοιβαίας ανα-
στολής των μυών. Κατά την αμοιβαία αναστολή, απενεργοποιείται ο 
ανταγωνιστής (σπαστικός) μυς, μέσω της ενεργοποίησης του πρω-
ταγωνιστή μυ, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της σπαστικότητας.

Η ιδέα της αμοιβαίας αναστολής, ως η αιτία πίσω από την ηλεκτρο-
διέγερση, έχει προκύψει από παλαιότερες αναφορές, σύμφωνα με 
τις οποίες, μετά την νευρομυϊκή επανεκπαίδευση έχει παρατηρηθεί 
βελτίωση της βάδισης αλλά και άλλων μυϊκών λειτουργιών. Αυτό 
οδηγεί στην υπόθεση ότι η αισθητήρια ανατροφοδότηση  είναι ένας 
κρίσιμος παράγοντας για την επανεκπαίδευση των νωτιαίων κινη-
τικών οδών. Υπάρχουν πολυάριθμα δημοσιευμένα άρθρα που υπο-
στηρίζουν την υπόθεση της μυϊκής χαλάρωσης μέσω αμοιβαίας 
αναστολής. Οι έρευνες αυτές επιπλέον αναφέρουν την μείωση του 
βαθμού σπαστικότητας και την αύξηση της λειτουργικότητας κατά 
την μυοσκελετική κίνηση.
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Αναχαίτηση του 
νευρικού 
ερεθίσματος που 
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σπαστικούς μύες
Επιστροφή 
αισθητικών 
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Διακοπή ελέγχου μυοσκελετικής κίνησης
από τα υπερ-νωτιαία κέντρα

Σπαστικός μυς 
(υπερδιέγερση 
κινητικών νευρώνων)

Ηλεκτροδιέγερση 
πρωταγωνιστή μυ

Νευροπλαστικότητα και νευρο-επανεκπαίδευση Θεραπευτικές μέθοδοι

Το Mollii σΤην καΤαπολεμηση Τησ σπασΤικοΤηΤασ

Η ηλεκτροδιέγερση αποτελεί μία θεραπευτική επανεκπαίδευση των 
νευρώνων. Αντίθετα με άλλους τρόπους θεραπείας, η ηλεκτροδιέ-
γερση δεν αναστέλλει το νευρικό σήμα σε κανένα επίπεδο, όπως η 
μπακλοφένη (αναστολή του συνόλου των νωτιαίων ερεθισμάτων) 
και η βουτυλική τοξίνη (αναστολή έκκρισης ακετυλοχολίνης στην 
νευρομυϊκή σύναψη, με αποτέλεσμα την διακοπή της μυϊκής συ-
στολής) ούτε διακόπτει την διαδικασία επαγωγής σήματος όπως η 
επιλεκτική νωτιαία ριζοτομή.

Συμπερασματικά, η ηλεκτροδιέγερση δρα με έναν τελείως διαφο-
ρετικό τρόπο, καθώς καθίσταται ευοδωτική υπέρ των συνάψεων 
των νωτιαίων νευρώνων.
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Αμοιβαία αναστολή

Τ ο κουστούμι Mollii είναι κατάλληλο για άτομα με σπαστι-
κότητα και αυξημένο ή μειωμένο μυϊκό τόνο.

Το Mollii προλαμβάνει και αντιμετωπίζει πολλές και διαφο-
ρετικές μορφές μυϊκής βράχυνσης και ακαμψίας. Το συγκε-
κριμένο βοήθημα, βοηθά τον χρήστη να ανακτήσει τον έλεγ-
χο του μυϊκού τόνου του σώματός του. 
 
Για ποιον ειναι καΤαλληλο;

Είναι κατάλληλο για άτομα με σπαστικότητα και άλλες μορ-
φές κινητικής δυσλειτουργίας, συνεπεία εγκεφαλικής πα-
ράλυσης, εγκεφαλικού, σκλήρυνσης κατά πλάκας, Πάρκιν-
σον, εγκεφαλικής βλάβης, τραυματισμού σπονδυλικής στή-
λης ή άλλους νευρολογικούς τραυματισμούς. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση των χρόνιων πόνων. 
 
ποιεσ ειναι οι αρχεσ λειΤουρΓιασ Του;

Το Mollii είναι ένα κουστούμι, το οποίο αποτελείται από ένα 
παντελόνι, μία ζακέτα και μια προσθαφαιρούμενη μονάδα 
ελέγχου, η οποία στέλνει ηλεκτρικές ώσεις στο χρήστη μέσω 
ηλεκτροδίων που βρίσκονται στο εσωτερικό του κουστου-
μιού. Διαθέτει συνολικά 58 ηλεκτρόδια, τα οποία μπορούν 
να συνδυαστούν με ποικίλους τρόπους. Η μονάδα αυτή μπο-
ρεί να προγραμματιστεί ατομικά, ικανοποιώντας τις ανάγκες 
του κάθε χρήστη. Ο αρμόδιος που θα χορηγήσει το κουστού-
μι αυτό, χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα υπολογιστή για την 
προσαρμογή των ενεργών ηλεκτροδίων και της έντασης του 
ρεύματος, μέσω του οποίου θα ενεργοποιηθούν οι επιθυμη-
τές μυϊκές ομάδες. Οι ρυθμίσεις στη συνέχεια αποθηκεύο-
νται στο κουστούμι Mollii, κάνοντάς το κατάλληλο και για οι-
κιακή χρήση. 

Τι συμβαινει σΤο σώμα Του χρησΤη
οΤαν χρησιμοποιειΤαι Το Mollii;

Το κουστούμι αυτό χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα χαμη-
λού επιπέδου για την παραγωγή της βασικής τάσης στο μυϊ-
κό σύστημα. Το ρεύμα διεγείρει τον ανταγωνιστή του σπαστι-
κού μυός. Αν, για παράδειγμα, ο δικέφαλος μυς είναι εκεί-
νος που παρουσιάζει τη σπαστικότητα, θα διεγερθεί ο τρικέ-
φαλος μυς με αποτέλεσμα τη χαλάρωση του πρώτου. Η χα-
λάρωση των μυών επιτρέπει την ενεργή κίνηση του χρήστη 
και τη σταδιακή βελτίωσή του. Ο αντίστοιχος φυσιολογικός 
μηχανισμός ονομάζεται αμοιβαία αναστολή πρωταγωνιστή 
και ανταγωνιστή μυός. 

μια νέα επιλογή
στην μάχη κατά
της σπαστικότητας
και των κινητικών
δυσλειτουργιών.

Φιλικο σΤο χρησΤη: Το Mollii είναι ειδικά σχεδιασμένο για οικιακή χρήση. Είναι 
ιδιαίτερα απλό στη λειτουργία. Αν το άτομο διαθέτει την ικανότητα ένδυσης, μπορεί 
να τοποθετήσει το κουστούμι μόνο του. Διαθέτει έναν διακόπτη ενεργοποίησης/απε-
νεργοποίησης και έναν διακόπτη παύσης/συνέχισης λειτουργίας. Με ένα απλό πάτη-
μα ενεργοποιείται η μυϊκή διέγερση και συνεχίζει αυτόματα για 60 λεπτά. 
χρηση: Το κουστούμι χρησιμοποιείται για 1 ώρα περίπου, 3-4 φορές την εβδομάδα. 
Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το Mollii θα πρέπει να συνδυάζεται με φυσικο-
θεραπείες, προπόνηση, δραστηριότητες και γενικά κίνηση. Το αποτέλεσμα διαφέρει 
ανάλογα με το άτομο και διατηρείται έως και 48 ώρες.
αποΤελειΤαι απο: Παντελόνι, ζακέτα, μονάδα ελέγχου (με θήκη), ζώνη, δίχτυ με-
ταφοράς και εγχειρίδιο χρήστη.
μεΓεθη: Διατίθεται σε 20 μεγέθη για παιδιά και ενήλικες. Παιδιά (CL): 104, 110, 116, 
122, 128, 134, 140, 146, 152 Γυναικεία: XXS, XS, S, M, L, XL
Ανδρικά: XXS, XS, S, M, L, XL
ΦρονΤιδα: 1 φορά το μήνα ήπια πλύση στους 40 βαθμούς. Το υπόλοιπο χρονικό δι-
άστημα, το κουστούμι μπορεί να πλένεται στο χέρι με χλιαρό νερό. 
εΓΓυηση: 2 χρόνια
καΤαΤαξη: Το Mollii κατατάσσεται στις ιατρικές συσκευές, τάξης ΙΙΑ.
Τεχνικα χαρακΤηρισΤικα: Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες ΑΑΑ. Τάση: 20 V. Πλάτος κύ-
ματος: 25-175 ultrasec. Συχνότητα: 20 Hz. Μορφή κύματος: τετραγωνισμένος παλ-
μός. Κανάλια: 40. Ηλεκτρόδια: 58
υλικο καΤασκευησ ηλεκΤροδιών: καουτσούκ σιλικόνης. Υλικό υφάσματος: 82% 
νάιλον, 18% spandex.

χρησιμοποιώντας το σώμα σαν εργαλείο
για την καταπολέμηση της σπαστικότητας.

σκοποσ και αποΤελεσμαΤικοΤηΤα Τησ μεθοδου inerventions:

Albert Blanchart, PhD1; Jörgen Sandell MSc neurologic rehabilitation2; Fredrik Lundqvist cert. Chiropractor.2



αναπηρικά αμαξίδια
παιδικά και ενηλίκων 

ειδικά καθίσματα

ορθοστάτες

είδη μπάνιου

είδη μεταφοράς
και μετακίνησης ασθενών

βοηθήματα
καθημερινής ζωής

είδη φυσικοθεραπείας
και εργοθεραπείας

Γνωρίζουμε
την αναπηρία

υπηρετούμε
την αυτοεξυπηρέτηση

στοχεύουμε
στην αυτονομία

με ασφάλεια

Αγίου Κωνσταντίνου 11-13, 16346, Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9738810. E:info@rehabcare.gr

υποκατάστημα β. ελλάδας:
Αιγαίου 5, 55134  Καλαμαριά, Θεσ/νίκη 
Τηλ.:6988602706. E: thessaloniki@rehabcare.gr 

www.rehabcare.gr


