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Анотації:
Оцінено особливості, ефектив-
ність та можливість застосування 
сучасних комп’ютерних систем 
у оздоровленні, профілактиці 
ушкоджень і фізичній реабілітації. 
Розглянуто перспективи викорис-
тання комп’ютерних систем для 
моделювання і коригування фі-
гури. Наведено особливості кон-
струкції та дії комп’ютерних сис-
тем. Зазначено, що новаторство 
технології полягає в принципово 
новому способі організації про-
цедури і в одночасному впливі 
на весь опорно-руховий апарат 
людини. Наведено результати 
досліджень російських фахівців. 
Показано напрямки підвищення 
силових і координаційних по-
казників. Акцентується увага на 
особливостях структури і змісту 
оздоровчих, естетичних та те-
рапевтичних завдань. Рекомен-
довано напрямки використання 
комп’ютерних систем у відновлен-
ні стану організму людини після 
значних фізичних навантажень. 

Попадюха Ю.А., Коробейников Г.В. Пер-
спективы использования компьютерных 
систем HUBER в оздоровлении, про-
филактике повреждений и физической 
реабилитации. Оценены особенности, 
эффективность и возможность примене-
ния современных компьютерных систем в 
оздоровлении, профилактике повреждений 
и физической реабилитации. Рассмотрены 
перспективы использования компьютерных 
систем для моделирования и коррекции фи-
гуры. Приведены особенности конструкции и 
действия компьютерных систем. Отмечено, 
что новаторство технологии заключается в 
принципиально новом способе организации 
процедуры и в одновременном влиянии на 
весь опорно-двигательный аппарат чело-
века. Приведены результаты исследований 
российских специалистов. Показаны направ-
ления повышения силовых и координацион-
ных показателей. Акцентируется внимание 
на особенностях структуры и содержания 
оздоровительных, эстетичных и терапевти-
ческих заданий. Рекомендуются направления 
использования компьютерных систем в вос-
становлении состояния организма человека 
после значительных физических нагрузок. 

Popadyuha Y.A., Korobeynikov G.V. 
Prospects of use of computer system 
HUBER in rehabilitation, injury 
prevention and physical rehabilitation. 
Features, efficiency and possibility of 
application of the modern computer 
systems are appraised in making healthy, 
prophylaxis of damages and physical 
rehabilitation. The prospects of the use 
of computer systems are considered for a 
design and correction of figure. The features 
of construction and action of the computer 
systems are resulted. It is marked that the 
innovation of technology consists in the 
principle new method of organization of 
procedure and in simultaneous influence 
on all locomotorium of man. The results 
of researches of the Russian specialists 
are resulted. Directions of increase of 
power and co-ordinating indexes are 
rotined. Attention on the features of 
structure and maintenance of health, 
aesthetically beautiful and therapeutic 
tasks is accented. Directions of the use of 
the computer systems are recommended 
in renewal of the state of organism of man 
after the considerable physical loadings. 
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Вступ. 1

Серед технічних засобів, комплексів і систем для 
відновлення спортивної форми, самопочуття, стану 
опорно-рухового апарату (ОРА), фізичної реабілітації 
(ФР) людини чільне місце займають комп’ютеризовані 
системи. До них відносяться системи HUBER і HUBER 
Motin Lab – новітні розробки кампанії LPG-Systems 
(Франція), які є принципово новими системами для 
моделювання і коригування фігури, виключний засіб 
для гармонійного розвитку сили і координації, забез-
печення ФР при травмах і захворюваннях хребта і су-
глобів людини. Тому є певний сенс визначити особли-
вості дії сучасних комп’ютеризованих систем HUBER 
і HUBER Motion Lab та визначити перспективи їх ви-
користання у оздоровленні, профілактиці ушкоджень 
і ФР при травмах і захворюваннях ОРА, стану організ-
му спортсмена після фізичних навантажень.  

Для підвищення ефективності оздоровлення, ФР 
після захворювань і травм ОРА, коригування поста-
ви, прискорення відновлення стану організму людини 
після значних фізичних навантажень, використову-
ють комп’ютеризовані технічні засоби механотерапії 
і тракційної терапії, вібротерапії, апаратного масажу, 
активного і пасивного відновлення функцій хребта і 
суглобів тощо [1-7]. За допомогою систем HUBER і 
HUBER Motion Lab здійснюється комбіноване поліп-
шення балансу, рухових функцій і постави через вплив 
на м'язові ланцюги, системи дають можливість послі-
довного збільшення навантаження від розминки до 
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інтенсивних загальних і спеціальних силових вправ, 
для людей, які потребують ФР і відновлення фізичної 
форми, і професійних спортсменів (HUBER MOTION 
LAB. Руководство по эксплуатации. Группа компаний 
«СпортМедИмпорт». – 27 с.; http://www.bormental-
spb.ru/ozdorovlenie/item/43-sistema-huber; http://www.
spbmedran.ru/lpg-huber/; http://www.spbmedran.ru/lpg-
huber/; http://www.sportmedimport.com/huber/) [1, 8].

Робота виконана за планом двох НДР кафедри фі-
зичної реабілітації Національного технічного універ-
ситету України «КПІ»: «Розробка технологій оцінки та 
корекції функціональних станів людини при впливах 
факторів середовища з використанням біологічних 
зворотних зв’язків» (№ держ. реєстр. 0111U003540) 
та «Розробка технологій забезпечення психофізичної 
реабілітації та оздоровлення людини (№ держ. реєстр. 
0111U003539).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – оцінити особливості, ефективність та 

можливість застосування сучасних комп’ютеризованих 
систем HUBER і HUBER Motion Lab у оздоровленні, 
профілактиці ушкоджень і ФР при травмах і захворю-
ваннях ОРА, його зміцнення, відновлення стану орга-
нізму людини після значних фізичних навантажень.

Завдання роботи. 
1. Проаналізувати особливості комп’ютеризованих си-

стем HUBER і HUBER Motion Lab для оздоровлення, 
профілактики ушкоджень і ФР при травмах і захво-
рюваннях ОРА, його зміцнення, відновлення стану 
організму людини після фізичних навантажень.
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2. Визначити перспективи їх використання у 

оздоровленні, профілактиці ушкоджень і ФР при 
травмах і захворюваннях ОРА, відновленні стану 
організму людини після фізичних навантажень. 
Методи, організація досліджень.
Аналіз особливостей дії сучасних комп’ютеризованих 

систем HUBER і HUBER Motion Lab проводився мето-
дом інформаційного пошуку з літературних, каталожних, 
експлуатаційних керівництв, джерел мережі Internet.  

Проаналізовано вплив сучасних комп’ютери-
зованих систем HUBER і HUBER Motion Lab у оздо-
ровленні, профілактиці ушкоджень і ФР при травмах 
і захворюваннях ОРА, відновленні стану організму 
людини після фізичних навантажень.

Результати досліджень та їх обговорення.  
Дію комп’ютеризованої системи HUBER (рис.1) 

на людину можна охарактеризувати ключовими сло-
вами: координація, баланс, зміцнення, постава, корек-
ція руху. Система має великий діапазон застосування 
і спрямована, загалом, на ФР людей похилого віку, 
малорухомих пацієнтів, людей з проблемами спини, 
на фітнес і спорт. Кінцева мета залежить від користу-
вача, система має широкий діапазон програм, адапто-
ваних для кожного конкретного випадку, наприклад, 
застосування для літніх людей спрямоване на поліп-
шення балансу і координації рухів, а рухливість – для 
малорухомих пацієнтів.

HUBER пропонує 4 послідовності фізичних вправ, 
з трьома рівнями складності кожна (початківець, се-
редній, просунутий), від початкового до професійно-
го рівня. Вільне меню дозволяє користувачеві систе-
мою створювати свої власні фізичні вправи. Система 
HUBER є складною за суттю, але достатньо простою у 
використанні людиною, і є єдиною на теперішній час, 
що ефективно зміцнює глибокі м'язи спини, забезпечує 
координоване навантаження на ноги, руки, сідниці, жи-
віт і спину – впливає загалом на все тіло людини.

Комп'ютеризована система HUBER має: 
1. Моторизовану рухому платформу, яка створює 

стан нестійкості (нестабільну опору для людини) із 
змінними параметрами амплітуди, швидкості і на-
пряму обертання. Це дозволяє отримувати ефект 
вирівнювання постави від стоп до 
верхньої точки хребта.

2. Ергономічні рукояті, що обладнані 
сенсорами, можуть миттєво визначити 
в який бік направлено зусилля (до себе 
– від себе) і його виміряти. Оскільки 
їх положення можна налаштувати під 
людину будь-якої комплекції і росту, 
система дозволяє пройти всі вправи з 
будь-якою інтенсивністю, від розмин-
ки до максимальної силової «пророб-
ки» ланцюгів м'язів.

3. Динамічну колону з вертикальним рухом 
(скан-ефект), що в поєднанні з рухом 
платформи, робить більш ефективним 
вплив на м'язи і зв'язки. Використання 
скан-ефекту дозволяє створювати мето-
ди впливу на зони, які є недоступними 
для попередніх технологій.

4. Інтерактивний екран контролює здатність користу-
вача виробляти зусилля праворуч і ліворуч, перебу-
ваючи в стані нестабільності при виконанні вправ 
(платформа і динамічна колона). Ця здатність за-
лежить від дії декількох систем, що підтримують 
баланс (пропріоцептивний рефлекс, зорова система 
і вестибулярний апарат).

5. Унікальна система відображення результа-
ту дозволяє оцінити в реальному часі силу і 
координацію для правого та лівого боку тіла під час 
заняття. Система дозволяє стежити за поліпшенням 
цих параметрів від заняття до заняття і в ході вико-
нання фізичних вправ, а наявність біологічного зво-
ротного зв'язку (БЗЗ) дозволяє під час тренування 
кількісно вимірювати не тільки м'язову силу, але і 
ступінь координації рухів.
Комп'ютер системи має електронні друковані 

плати: визначення навантаження на рукояті (у Нью-
тонах); вибору програми за ступенем складності або 
створення нової програми у вільному режимі; керу-
вання колоною та платформою; вибору рівня коор-
динації рухів за тривалістю попадання пацієнта у 
заданий тест навантаження; створення параметрів 
часово-швидкісної програми у вільному режимі; ви-
бору керування, передбаченого програмою самого 
комп'ютера системи.

Деякі проблеми з якими працює HUBER: сутулість; 
попереково-крижові радикуліти дискогенного харак-
теру на тлі S – образного кіфосколіозу; м'язовий дис-
баланс; ожиріння та сколіоз різного ступеня; хороший 
профілактичний засіб супротив травм хребта, колін-
них і ліктьових суглобів. Спортсменам для нарощу-
вання м'язової маси і надання привабливого м'язового 
ландшафту; людям, які перенесли травми, для ефек-
тивного і результативного відновлення.

Суть процедури – впливати на рукояті (тягнути, 
штовхати) з певною силою, одночасно пристосовую-
чись до нестабільності опори. Інтерактивний екран 
БЗЗ у реальному часі показує людині величину її впли-
ву, дозволяючи координувати свої зусилля. Особливіс-
тю системи є те, що людина рухається і бере активну 

  Рис. 1
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участь у процесі ФР. Додавання елементів гри сприяє 
підвищенню емоційного фону і стимулює прагнення 
досягти найкращих показників.

За допомогою системи HUBER забезпечується 
багатовимірне моделю-вання фігури людини, а саме: 
фізіологічне моделювання м'язового корсету програ-
мами осина талія, пісочний годинник, плаский живіт, 
стрункі ноги, тонус рук і т.д. – здійснюється під час 
однієї процедури. Відновлення правильної постави, 
усунення причин зміщення центру ваги і неправиль-
ного розподілу ваги. Розвиток балансу, координації і 
граціозності рухів, підвищення загального метаболіз-
му, емоційного фону і самооцінки людини. Програми 
удосконалення та підтримки фізичної форми. 

Технологія HUBER дозволяє впливати на весь ор-
ганізм на анатомічному і психологічному рівні. Вона є 
єдиної технологією, яка відновлює і розвиває глибокі 
м'язи спини, що підтримують хребет – головний ре-
гулятор активності людини. Проблеми з хребтом це 
не тільки погана постава, але і зсув центру ваги, яке 
може бути причиною неправильного розподілу ваги – 
поява проблемних зон і жирових пасток, прискорення 
загального старіння організму, знижений метаболізм, 
набряклість, підвищена стомлюваність, головні болі, 
болі в суглобах і т.п. Всі ці проблеми вирішуються в 
єдиному комплексі завдяки цій сучасній технології.

Новаторство технології полягає в принципово 
новому способі організації процедури, в одночас-
ному впливі на весь ОРА людини – всі групи м'язів і 
м'язові ланцюги, суглоби і зв'язки, сухожилля і хребет. 
На відміну від інших процедур, людина бере актив-
ну участь, сеанс проводиться у вигляді захоплюю-
чої азартної гри. Людина змагається сама з собою, 
встановлюючи зв'язок між мозком і тілом, включа-
ючи додаткові резерви організму, покращуючи своє 
здоров'я і зовнішній вигляд. Це дозволяє зробити 
система БЗЗ з інтерактивним екраном у реальному 
часі. Система HUBER має значну кількість програм, 
для удосконалення і підтримки фізичної форми, які 
використовуються в спортивних центрах як альтер-
натива чи доповнення фітнес-тренуванням. Захоплю-
юче заняття (15-20хв.) може замінити багато-годинне 
тренування. За одне тренування на системі опрацьо-
вується приблизно 80 м'язів, включаючи недоступні 
м'язів при вправах на класичних тренажерах. 

Методики функціонування і програми системи 
HUBER надають можливість комбінувати вправи 
на ній з усіма фітнес-технологіями і тренажерами 
для досягнення максимальних результатів. Прове-
дення первинного тесту щодо можливості людини 
в поєднанні з наступними контрольними вимірами 
системою, використовуються для складання індиві-
дуальної програми кожної людини, яка займається, а 
також точної оцінки її наступних результатів.

Динамічна корекція постави. М'язові розтягуван-
ня і надмірні навантаження сприяють віковому зно-
су хребта. Динамічні фізичні вправи, які закладені в 
систему, розвивають глибокі м'язи спини, корегуючи 
проблемні області. У ході процедур поліпшується по-
става і відновлюється стабільність хребта. Тренування 
балансу в русі. Вікові зміни ведуть до втрати балансу 

і зміщеню центра тяжіння. Це стає причиною обме-
ження рухливості, особливо в літньому віці. Система 
м'яко допомагає відновити баланс шляхом викорис-
тання програм, які абсолютно безпечні і доступні для 
будь-якої людини. При виконанні простих дій у стані 
нестабільності (рухома платформа і динамічна колона) 
відновлення балансу відбувається шляхом включення 
пропріоцептивної системи та інтенсифікації м'язового 
навантаження.

 Поліпшення координації. В спорті, руховій актив-
ності та повсякденному житті людині постійно потріб-
на здатність здійснювати, впорядковувати та синхро-
нізувати одне чи декілька рухів. Користувач системи 
навчається контро-лювати свої фізичні зусилля під 
час руху платформи чи колони. Координація розви-
вається за рахунок роботи стегон і плечей незалежно 
один від одного. Таким чином заняття на системі не 
тільки покращують узгодженість роботи м'язів, але й 
дають можливість перепрограмувати рухові функції.

Розвиток м'язових ланцюгів вкрай важливий для 
підтримки гарної постави, поліпшення фізичної форми 
та створення гармонійної фігури. Реабілітація та ві-
кова корекція – відновлення рухливості суглобів і гнуч-
кості, зміцнення глибоких м'язів спини, поліпшення 
стійкості. Естетика – моделювання фігури, поліпшен-
ня постави, відновлення контуру м'язів. Спорт і фіт-
нес – загальний гармонійний розвиток мускулатури, 
кардіотренінг, відновлення фізичної форми. 

Максимальне відновлення і розвиток м'язів, тре-
нування балансу в русі. Динамічна корекція постави 
(хребта), моделювання гармонійної фігури.

Результати досліджень (HUBER MOTION LAB. 
Руководство по эксплуатации. Группа компаний 
«СпортМедИмпорт». – 27 с.; http://www.bormental-
spb.ru/ozdorovlenie/item/43-sistema-huber; http://www.
spbmedran.ru/lpg-huber/; http://www.sportmedimport.
com/huber/) [8]: система діє, як оцінюючий пристрій, 
що надає «посвідчення» фізичної сили і координації 
людини, яка тренується і визначає її сильні і слабкі 
сторони; після 10 тижнів тренувань отримані наступні 
результати: в усіх суб'єктів спостерігалося збільшен-
ня максимальної сили. Середнє його значення склало 
24%. Збільшення максимальної сили у людей які ве-
дуть малорухомий спосіб життя, було значніше, ніж 
у спортсменів. В усіх суб'єктів спостерігалося по-
ліпшення координації – середнє його значення скла-
ло 106%, причому у спортсменів воно було набагато 
значніше, ніж у людей з малорухливим способом 
життя. Завдяки загальному та узгодженому впливу 
на кістково-м'язову систему, система HUBER сприяє 
підтримці пружнопластичних властивостей м'язів і 
зв'язок. Ці властивості забезпечують гарну поставу і 
є основним фактором у боротьбі зі старіння, надають 
рухам плавність і гармонійність. Десять 20-хвилинних 
занять на HUBER (рис. 2) дозволяють: поліп-шити ко-
ординацію на 30%; збільшити вибухову силу м'язів 
на 12%, а м'язову витривалість на 15%; поліпшення 
самопочуття, позитивні зміни в поставі і зовнішньому 
вигляді оцінити в цифрах не можливо.

Протипоказання і рекомендації: необхідний по-
передній медичний висновок; настройки системи (ви-
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Рис. 2

сота рукояток, швидкість коливання платфор-ми, амп-
літуда, тривалість вправ і періоду відпочинку і т.д.) 
мають відповідати морфології та рівню фізичного 
розвитку людини; перед роботою на системі необхід-
на попередня розминка; при виконанні вправ не слід 
затримувати дихання; не рекомендується здійснювати 
максимально можливе зусилля під час руху платфор-
ми; при появі дискомфорту при проведенні фізичних 
вправ негайно припинити роботу; особам з захворю-
ваннями серця, дихальної системи, неврологічними 
захворюваннями, несумісними з фізичною активніс-
тю, робота на системі HUBER протипоказана; для 
осіб з патологічними змінами робота на системі пови-
нна проводитися під контролем лікаря-спеціаліста.

Російський досвід застосування системи HUBER 
(HUBER MOTION LAB. Руководство по эксплуатации. 
Группа компаний «СпортМедИмпорт». – 27 с.; http://
www.bormental-spb.ru/ozdorovlenie/item/43-sistema-
huber; http://www.spbmedran.ru/lpg-huber/; http://www.
sportmedimport.com/huber/ ). За час роботи системи в 
ЦМСЧ 122 (м. Санкт – Петербург) було проліковано 
46 хворих. З них з порушеннями постави 26 (сколіо-
тичний тип-12, колово-увігнута спина – 5, згладжений 
поперековий та шийний лордоз – 4, млява постава – 
5; з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями 
хребта 14 (м'язово-тонічний синдром – 3, залишкові 
явища радикулярного синдрому – 8 і з дисциркулятор-
ною енцефало-патією і явищами вестибулопатии – 6 
чоловік). Середній курс – 7,5 процедур. Результати лі-
кування у всіх групах високі, загострень і погіршення 
стану не було. Апробовано можливості реабілітацій-
ного лікування постінсультних геміпарезів і поєднаної 
травми. Відновлювалася група клієнтів з естетичними 
проблемами (зайва вага, відсутність тонусу м'язових 
груп та ін.) У всіх пацієнтів мало місце підвищення 
силових і координаційних показників, у великому від-
сотку випадків вирішені оздоровчі, естетичні та тера-
певтичні завдання.

Система  HUBER використовувалась під час від-
новного лікування таких категорій хворих: ішемічний 
інсульт в басейні правої середньої мозкової артерії в 
ранній відновний період (5 осіб); остеохондроз хреб-
та з переважним ураженням попереково-крижового 

відділу (6 осіб); гіпертонічна хвороба II А-Б стадій (6 
осіб). Протипоказанням для використання HUBER, 
крім загально-прийнятих протипоказань для викорис-
тання фізичної активності в лікувальних цілях, було: 
неадекватна реакція частоти серцевих скорочень 
(ЧСС) та артеріальний тиск (АТ) перехід пацієнта з 
горизонтального положення у вертикальне (ортоста-
тична проба) і виражене порушення когнітивних 
функцій, що перешкоджає розумінню інструкцій ліка-
ря (реабілітолога).

Заняття з пацієнтами складалося з декількох ета-
пів. На першому етапі проводився вимір АТ і ЧСС в 
стані спокою сидячи на стільці, проводилися: простий 
тест Ромберга, пальценосова проба, тест зі стрічкою 
та вихідне тестуюче зусилля в заданому положенні. 
Для уникнення надмірного перенапруження пацієнта 
під час занять використовувалося мінімальне зусилля 
тиску і тяги верхніми кінцівками, активно самостійно 
демонстроване пацієнтами перед виконанням вправ як 
еталон. З метою контролю за станом пацієнта і впливу 
на організм займаються, пацієнтам проводився вимір 
АТ і ЧСС; координаторні проби: простий тест Ромбер-
га, пальценосова проба, тест зі стрічкою на початку і в 
кінці кожної процедури. Також на початку і в кінці пер-
шої процедури і курсу (6 процедур) проводилося стабі-
лометричне дослідження і кардіоінтер-валографія.

На другому етапі проводилася розминка, яка являє 
собою підтримку рівноваги з відкритими і закритими 
очима на поворотній платформі з різним положен-
ням верхніх і нижніх кінцівок для пасивно-активного 
збільшення обсягу рухів у всіх суглобах тіла і стиму-
ляції впливу природної гравітації на основні осьові 
суглоби. Така розминка дозволяє використовувати 
вроджені механізми регуляції рухової активності на 
всіх рівнях, починаючи з сегментарного (стрейчреф-
лекс, стимуляція діяльності м'язового веретена – міо-
татичний рефлекс та ін.)

На третьому етапі проводилося виконання закла-
дених у програмі системи комплексів фізичних вправ 
з відтворенням заданого зусилля на вихідному тесту-
ванні, використовуючи механізм БЗЗ через візуальну 
колірну інформацію про точність виконання завдан-
ня. На цьому етапі додатково до використаних рані-
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ше сегментарних рефлексів приєднуються рефлекси 
з рухових ядер довгастого і середнього мозку. Третій 
етап використовувався тільки в програмі хворих на 
гіпертонічну хворобу і остеохондроз хребта. На цьо-
му етапі пацієнт використовув переважно ізометрич-
ні зусилля груп м'язів регіонів кінцівок і тулуба для 
підтримки незмінним положення тіла під час зміни 
положення платформи і вертикальної колони, тобто 
протилежне завдання того, яке виконується пацієнтом 
під час розминки. Залежно від обраної пози найбіль-
ше навантаження відчувають певні м'язи тіла людини. 
В кінці виконан-ня вправи апарат підводить підсумок 
скоординованості зусиль пацієнта відносно збережен-
ня обраної пози. На четвертому етапі проводилася 
коротка заминка, яка полягала в пасивно-активному 
обертанні на платформі в симетричній позиції.

Збільшення АТ у відповідь на одну процедуру 
склало в середньому 11,5 ± 0,3 мм рт.ст., ЧСС – 4,7 
± 0,02 уд./хв., що свідчить про низькоінтенсивний ае-
робний характер навантаження у використовуваному 
режимі. До кінця курсу лікування ЧСС достовірно не 
змінювалася, АТ сістоличний у половини хворих ві-
рогідно знижувався на 8,3 ± 0,4%, а АТ діастоличний 
не змінювався. Індекс напруги міокарда до кінця кур-
су збільшується на 13,6+0,7%. Збільшення амплі-туди 
моди кардіоінтервалограм – в середньому на 35,25%, 
вегетативного показника ритму – в середньому в 3 
рази, що свідчить про збільшення активності симпа-
тичного відділу нервової системи.

До закінчення курсу відчуття мінімального зусил-
ля у 30% обстежених пацієнтів знижується на 18-25% 
від початкового. Відтворення вибраного мінімального 
зусилля при виконанні вправи збільшується у всіх па-
цієнтів на 16,8 ± 0,3%. При цьому збільшується ско-
ординованість зусиль правої і лівої половин тіла у па-
цієнтів з ішемічним інсультом при виконанні тиску на 
39,25 ± 0,1%, що свідчить про кращий контроль над 
активною функцією своєї рухової системи. Проте, при 
вивченні змін показників динамічної динамометрії за-
лежно від патології отримані дані, що свідчать про те, 
що у пацієнтів на гіпертонічну хворобу і остеохондроз 
хребта до 6-ї процедури спостерігається збільшення 
дискоординації зусиль правої і лівої половин тіла на 
12,4 ± 0,3%. За даними стабілометричного досліджен-
ня в положенні з відкритими очима зменшується від-
ношення довжини статокінезіограмми до її площі піс-
ля першої процедури у 50% хворих і збільшується до 
кінця курсу лікування у 75% обстежених. 

В положенні із закритими очима після першої про-
цедури відношення довжини статокінезіограмми до 
її площі знижується, така ж тенденція зберігається 
і до кінця курсу лікування. Таким чином, результа-
ти дослідження ефективності використання системи 
HUBER у   клінічній практиці свідчать про позитивний 
вплив на ОРА і нервово-рецепторний апарат хворих, 
особливо з вираженими порушеннями (церебраль-
ний інсульт), про зміну стереотипу підтримки пози 
і процесів відновлення статичного і динамічного 
стереотипів, які відбуваються з вираженою участю 
вегетативної нервової системи. При цьому витрат-
ність кардіо-респіраторного забезпечення викону-

ваної роботи мінімальна. За даними [8] технологія 
HUBER має гіпоальгезивну, локомо-торнокоригуючу 
та дефіброзируючу дію механолікувальних чинників 
у хворих із захворюваннями хребта і ушкодженнями 
м'язів і великих суглобів. Отримані дані дозволяють 
припустити високу ефективність використання сис-
теми HUBER у пацієнтів з порушенням функцій ОРА 
і нервово-м'язового апарату, підтверджують необхід-
ність продовження досліджень з метою конкретизації 
даних відносно застосування цієї системи в клініці.

Технічні характеристики системи HUBER: роз-
міри (ДxШxВ) – 1,89 x 1,29x2,05 м (зі стійкою); висо-
та стійки – 2,05-2,48м (верхнє положення ручок); вага 
(розкладений стан) 300кг; допустиме навантаження на 
платформу 150кг. Електричні характеристики: напру-
га живлення 230В змінного струму з часто-тою 50Гц; 
споживаний струм 3,5А макс.; споживана потужність 
– 800 В А. Рух платформи: максимальна швидкість ві-
брації 40±10% об/хв.; максимальна амплітуда 10°± 1°. 
Вимірювання зусилля 0-100 deN на ручці.

Нова комп’ютеризована система Huber Motion 
Lab (рис.3) складається з 3-х основних частин: мотори-
зованої платформи, яка створює для людини нестабіль-
ність опори, поручнів-динамометрів, що дозволяють 
вимірювати прикладене зусилля протягом всієї про-
цедури та динамічної колони з мішенню-екраном БЗЗ, 
який відображає хід процедури в реальному часі. 

Система має додаткові аксесуари – стілець та дві 
підставки для ніг, що можуть бути встановлені на 
платформі, пульт дистанційного керування з USB-
портом, за допомогою якого оператор може змінювати 
деякі параметри процедури (амплітуда, швидкість, на-
прям обертання платформи, висота колони), монітор 
роботи серця, електронні картки пацієнтів. Монітор 
підраховує ЧСС у діапазоні 30-240 уд./хв. 

На відміну від спортивних занять, при яких мож-
ливе тренування не більше 2-3 груп м'язів за одне за-
няття, система HUBER Motion Lab дозволяє викону-
вати понад 400 заданих фізичних вправ і ефективно 
пропрацювати майже 80 груп м'язів за 1 сеанс (30 хв.). 
Витрати енергії при цьому величезні, проте людина не 
відчуває втоми чи значного фізичного наван-таження. 
При цьому одночасно в роботу втягуються глибокі 
м'язи спини, які відповідають за правильну поставу, 
поліпшується баланс і координація рухів, оптимізу-
ється робота ССС. Інтерактивний екран з системою 
БЗЗ робить кожну вправу захоплюючою грою, підви-
щуючи емоційний фон і мотивацію людини.

Меню інтерактивного екрану має понад 400 гра-
фічних протоколів роботи. Естетичні програми ство-
рені з урахуванням морфотипу людини і супутніх 
проблем (целюліт, набряклість і т.п.). За результатами 
досліджень після курсу процедур жирова маса тіла 
зменшується на 10%. Комп'ютерне забезпечення до-
зволяє зберігати картки пацієнтів і обробляти дані 
проведених процедур. 

Технічні характеристики Huber Motion Lab: роз-
міри (Д x Ш x В) 1,93 x 1,3x2,06м; вага 310кг; рух колони 
40см; займана площа 2,5м2 ; допустиме навантаження на 
платформу 150кг; сенсорні датчики – до 100кг; кут нахи-
лу платформи 0°-10°; швидкість обертання платформи 
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0-41 об./хв.; електричні характеристики 100-240В / 50-
60 Гц; споживана потужність 500Вт; кольоровий сенсор-
ний екран 17 дюймів; USB порт – 3 шт.

За нормативами компанії LPG, одночасно можуть 
проходити навчання не більше 5 осіб. Регламент на-
вчання (1 день) вміщує: короткий огляд техно-логій 
LPG Systems; області застосування систем HUBER; 
принципи роботи; моторизована платформа; ергоно-
мічні рукояті; зворотній зв'язок; інтерактивний екран 
(координаційне табло); скан – ефект; програми вправ. 
Робота з апаратом – загальні принципи; позиції лю-
дини, яка займається. Можливості технології, що під-
тверджені дослідженнями: підвищення рухливості су-
глобів, м'язовий тонус, опрацювання ланцюгів м'язів, 
збільшення сили, формування постави, поліпшення ко-
ординації рухів. Протипоказання і рекомендації. Про-
грами роботи на системах HUBER: розминка, закла-
дені програми. Принципи складання індивідуальних 
програм, тестування і діагностика. Протоколи: спорт, 
естетика, фізична реабілітація. Технічне обслуговуван-
ня, рекомендації з експлуатації. Практика.

Висновки
1. Проведено оцінку особливостей та ефективності 

комп’ютеризованих систем HUBER і HUBER 
Motion Lab для оздоровлення, профілактики ушкод-
жень і ФР при травмах і захворюваннях ОРА, його 
зміцнення, відновлення стану організму людини 
після фізичних навантажень.

2. Визначено перспективи їх використання у 
оздоровленні, профілактиці ушкоджень і ФР при 
травмах і захворюваннях ОРА, відновленні стану 
організму людини після фізичних навантажень, а 
саме: оздоровчо-реабілітаційні і відновлювальні 
центри, фітнес-центри, спортивні клуби і школи, 
клінічні заклади різної форми власності. 

   

Рис. 3
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