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  DYSFAGIAN DIAGNOSOINTIIN JA BIOFEEDBACK KUNTOUTUKSEEN



NIELEMISEN REAALIAIKAINEN MITTAUS  

Hasomedin valmistama RehaIngest on nielemisen mittaamiseen 
käytettävä järjestelmä, jonka avulla nielemisestä saadaan 
tärkeää tietoa visuaalisessa muodossa. Sen avulla voidaan tukea 
nielemisvaikeuksien diagnosointia ja mitata nielemistä 
aivoinfarktin, aivovamman, kaularangan selkäydinvammojen 
sekä aivokasvainten yhteydessä ilmenevissä 
nielemisvaikeuksissa.

RehaIngest on maailman ensimmäinen sekä elektromyografiaa 
(EMG) että bioimpedanssia (BI) käyttävä järjestelmä nielemisen 
mittaamiseen. Järjestelmä koostuu tablet-laitteesta, jossa on 
RehaIngest-sovellus, mittausyksiköstä ja pintaelektrodeista sekä 
tarvittavista johdoista. 

KUINKA SE TOIMII?

RehaIngest mittaa sekä kaulan lihasten aktiivisuutta (EMG) että 
nielun resistenssin (bioimpedanssi) muutosta pintaelektrodien 
avulla. Tämä on tarpeen, sillä usein pelkällä EMG-mittauksella 
saadaan epätarkkoja tuloksia pään liikkumisen tai yskimisen 
takia. 

RehaIngestin avulla voidaan havaita nieleminen automaattisesti 
kahden mittaustavan yhdistelmällä. Ensimmäiseksi mitataan 
EMG-mittauksen avulla nielun lihasten aktiivisuus kurkunpään 
noustessa. Samaan aikaan kielen sekä kilpiruston liike aiheuttaa 
muutoksen bioimpedanssissa. RehaIngest-sovellus havaitsee 
muutokset bioimpedanssissa ja merkitsee nielemisen 
tapahtuneeksi. 

Yli 4000 tuhannen mitatun henkilön verrokkiaineiston avulla 
ohjelmisto pystyy luokittelemaan, kuinka hyvin nieleminen 
onnistuu perustuen tilastolliseen analyysiin.
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HYÖDYT

RehaIngest tukee nielemisvaikeuksien diagnosointia ja terapiaa. 

Sen avulla voidaan todeta kurkunpään nouseminen ilman 
palpaatiota tai muuta tutkittavan häiritsemistä. 

RehaIngest on markkinoiden luotettavin nielemisen 
analyysointilaite. Se on myös ainut laite, joka mahdollistaa 
pitkäaikaismittauksen esimerkiksi yöllä tai ruokaillessa.

Se helpottaa nielemisvaikeuksien tunnistamista täydentäen 
muita alkuvaiheen diagnosointimenetelmiä, pitkäaikaisen 
kehityksen ja hoitotoimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamista. 
Ratkaisu parantaa siten oikeiden hoitotoimenpiteiden valintaa 
yksilöllisesti tutkittavan tarpeiden mukaan hoidon eri vaiheissa. 

Oikea hoito säästää rahaa ja parantaa potilaiden elämänlaatua.

RehaIngest-ohjelmistoon kuuluvat lisäksi  terapiaharjoitteet. 
Yksilöllisesti sovellettava biofeedback-harjoitteet tukevat 
nielemisen harjoittelua visuaalisella palautteella. Harjoitteet 
perustuvat todennettuihin nielemisen harjoittelumenetelmiin 
kuten esimerkiksi  Mendelsohnin manööveri. Taito- ja 
voimistamisharjoitteissa Biofeedback-palaute auttaa potilasta 
kuntoutumaan stimuloimalla aivojen neuroplastisuutta. 

Harjoitteet on suunniteltu motivoimaan ja palkitsemaan  
potilasta. 
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Pitkäaikaismittaus

3D-animaatio 
nielemisestä

Hengityksen ja nielemisen 
koordinaatio

Raportointi

Edistymisen 
seuranta ja 
dokumentointi

Nielemisen arviointi

Uusi Biofeedback-terapiamenetelmä.  Esimerkkinä 
kuumailmapallon liikkeen kontrollointi nielemällä: 
1 Kurkunpään kansi ei nouse  = ilmapallo lentää matalalla
2 Kurkunpää nousee (nieleminen) = ilmapallo nousee
3 Kurkunpää liikkuu alas = ilmapallo laskeutuu

. Nielemisestä saatujen tulosten vertailu terapian edistyessä 
auttaa terapian vaikutusten arvioinnissa.

Automaattinen nielemisen havaitseminen sisältäen 
pitkäakaisen mittausmahdollisuuden ja 3D-visualisoinnin.
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YHTEENVETO

HASOMED RehaIngest®  on nielemistutkimuksiin tarkoitettu kannettava mittausjärjestelmä, joka on tarkoitettu 
puheteraupeuteille, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärerille sekä neurologeille mahdollistaen nielemisen mittaamisen ja 
visualisoinnin potilaille. 

Ratkaisu perustuu ainutlaatuiseen EMG:n ja bioimpedanssin mittaamiseen. Se sisältää tehokkaita ja motivoivia harjoitteita 
potilaille. RehaIngest tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille uusia ja parempia työkaluja nielemisvaikeuksista kärsivien 
potiilaiden hoitoon ja toipumiseen. 

Keskeiset hyödyt:

1. luotettavin nielemisen havainnointi perustuen yhtäaikaiseen EMG:n ja bioimpedanssin mittaamisen 

2.  Pitkäaikaisen nielemiskäyttäytymisen mittaaminen aina 8 tuntiin asti

3. Helppokäyttöinen automatisoitu analysointi, tietonäytöt ja raportointityökalu hoidon arviointiin, visualisointiin ja terapian 
kehityksen dokumentointiin

4. Hoitoa tehostavat Biofeedback-harjoitteet, jotka parantavat nielemistä aivojen plastisuuteen perustuen.

Nimike Tuotekoodi Sisältö

Nielemisen mittauslaitteisto 
RehaIngest
(koko laitteisto)

INGE1100+INGE2104 kuljetuslaukku, tabletti ja RehaIngest-ohjelmisto* 
asennettuna, mittausmoduuli vyöklipsillä, virtalähde, 
mittauskaapelit, USB kaapeli, elektrodien 
asennussapluuna, käsivyö, hengityksen mittauslaite, 
elektrodit 250 kpl

Elektrodit RehaIngest laitteelle INGE2203 Elektrodit 500 kpl

*Ohjelmistopäivitykset kuuluvat laitteen hintaan ja ovat ladattavissa verkosta.

TILAUKSET JA TIEDUSTELUT
asiakaspalvelu@haltija.fi | 09 612 2250


