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HUBER® 360
Recuperare și
Evaluare
Neuro-musculară

Tehnologie de înaltă clasă pentru 
mișcare optimă

Platformă motorizată cu acționare 
multi-axialăTM

STIMULARE MULTIDIRECȚIONALĂ ȘI EVOLUȚIE CONTROLATĂ, 
ORIENTATĂ CĂTRE REZULTATE BINE DEFINITE

TRAIECTORII SPECIFICE PENTRU FIECARE TIP DE INDICAȚIE 
TERAPEUTICĂ

Instrumente 
de evaluare a 
propriocepției - 
primare și avansate

Rolul propriocepției și pregătirii neuromusculare în diverse afecțiuni

Există un consens general în literatura de specialitate 
în ceea ce privește rolul și importanța pregătirii 
neuromusculare și propriocepției pentru:

• durere în zona cervicală
• instabilitate în zona umărului
• stabilitate generală
• dureri lombare
• osteoartrită șold / genunchi
• afecțiuni ale ligamentelor încrucișate
• instabilitate în zona gleznei

Platformă statică - dinamică

cerc razepunct cadranspirală rozetăbalans aleator



HUBER® 360

Tehnologie nouă - NEURO PHYSICAL 
TRAININGTM

Aplicație pe tabletă

Antrenament atractiv și feedback ultraprecis. Lucrează 
toate părțile corpului

Mânere cu senzori de forță integrați

Platformă cu senzori de forță integrați

ACCESORII TERAPEUTICE

Scaun articulat pentru pacienții cu mobilitate 
limitată.
Unghi ajustabil între 0 - 15 grade.
Atașare pe platfomă în condiții de siguranță.

Suport pentru picior. 
Grade diferite de înălțare (10° înălțare) și 
posibilitate de rotație (15° înălțare). • Evaluare completă

• Instrument de analiză foto și video
• Conectare wireless, fără USB direct la unitatea HUBER® 360  
• Exportul evaluării în format PDF ce poate fi transmis medicului și 

pacientului
• Configurarea personalizată a programelor
• Posibilitatea de control la distanță a unității HUBER® 360
• Posibilitatea de a monitoriza de la distanță exercițiile efectuate de 

către pacienți 



HUBER® 360
Pentru mai bine de 90% 
dintre patologiile comune

Evaluare funcțională 
integrată pentru orice 
pacient

Măsurarea greutății

Frecvența cardiacă

• Entorse
• Fracturi
• Leziunile ligamentelor încrucișate 
• Revizie totală de genunchi
• Proteză de șold
• Dureri lombare
• Lumbago
• Hernie de disc
• Sciatică
• Scolioză
• Dorsalgie
• Dureri articulare
• Reabilitare pentru tulburări 

neurologice (SM, Parkinson, AVC)
• Obezitate
• Boală coronariană

• Test de stabilitate
• Test unipodal
• Testul mersului
• Testul limitei de stabilitate
• Testul restricțiilor de mobilitate
• Test de rezistență
• Test de coordonare

FiWi

TEST DE STABILITATE

TESTUL UNIPODAL

TESTUL MERSULUI

TESTUL LIMITEI DE STABILITATE

Test bipodal cronometrat (inspirat de testul 
Romberg) ce cuantifică poziția centrului de 
greutate, atât cu ochii închiși, cât și deschiși. 
Acest test evaluează echilibrul. 

Testul dispune de o arie vastă de posibilități de 
utilizare. Poate fi aplicat atât atleților, cât si subiecților 
mai în vârstă pentru a evalua riscul de cădere. 

Avantajul testului este reproducerea unei 
activități din viața de zi cu zi. Este o analiză de 
stare, dinamică, ce solicită întreaga coloană 
vertebrală, într-o poziție specifică mersului pe 
jos.Transferul greutății corporale, ritmul de mers.

Transferul greutății corporale într-o direcție, 
fără a mișca picioarele. Criteriul de evaluare este 
amplitudinea maximă a centrului de greutate, în 
timpul mișcărilor voluntare, în 8 direcții diferite.



NEURO PHYSICAL TRAININGTM

POZIȚIE – TRAIECTORIE – TARGET

• Poziția este aleasă în funcție de grupa musculară sau 
articulațiile selectate, respectănd structura anatomică și 
planurile de mișcare.

• Traiectoria mobilizează articulațiile în toate planurile de 
mișcare 

  
• Targetul are rolul de a optimiza tensiunea musculară sau de 

a veni cât mai aproape de potențialul maxim de mișcare al 
articulației

TESTUL RESTRICȚIILOR DE 
MOBILITATE

TESTUL DE FORȚĂ

TESTUL DE COORDONARE

Platforma HUBER® 360 se înclină in 8 direcții 
diferite. Specialistul va opri platforma imediat 
ce pacientul începe să simtă durere. Acest 
test va determina restricțiile de mobilitate și, 
prin urmare, amplitudinea platformei la care 
pacientul va fi capabil să lucreze.

Testul evaluează forța maximă generată de pacient 
într-o poziție și într-un moment anume.

Testul evaluează capacitatea pacientului de a-și 
coordona mișcările.



HUBER® 360 - PRIMUL INSTRUMENT DE REABILITARE

HUBER® 360 - îmbunătățește rezultatele terapiei

Fundamentele mișcării

ASIGURĂ
ATÂT EVALUAREA
CÂT ȘI
TRATAMENTUL
ȘI
ANTRENAMENTUL
PACIENTULUI

Îmbunătățește calitatea vieții, în mod semnificativ: +18%

Restabilește stabilitatea pacienților în aproximativ 80% 

dintre cazuri

Crește forța: +23%

Modifică postura în mod dinamic, în 86% dintre cazuri
Rezultate observate la 12 pacienți, în mai mult de 16 sesiuni, a câte 15 minute fiecare

FLEXIBILITATE 
ȘI 

MOBILITATE
FORȚĂ 
DINAMICĂ

REZISTENȚĂ
POSTURĂ 
ȘI 
ECHILIBRU



EXPLICAREA NIVELELOR

5 nivele pentru fiecare exercițiu HUBER® 360

Nivelele cresc gradual ca și dificultate
• Crește viteza și amplitudinea mișcării platformei
• Crește procentul maxim de rezistență 
• Descrește corectorul dinamic de postură

Învățare articulară și musculară 
Destinat reintroducerii în mișcare sau persoanelor vârstnice

Trezire musculară. Contracție de intensitate scăzută, fără durere 
(prevenirea amiotrofiei) sau pentru vârstnici

Învățare articulară și musculară
Destinat reintroducerii în mișcare și persoanelor vârstnice

Managementul remodelării corporale

Tensiune progresivă, începutul reabilitării

Contracție de intensitate redusă sau recuperare post-amiotrofie

Instabilitate progresivă, începutul reabilitării

Progressive role-playing, începutul reabilitării

Crește tensiunea, a doua etapă a reabilitării

Tensiune crescută, a doua fază a reabilitării, tonifiere musculară

Crește instabilitatea, a doua fază a reabilitării

Increase in role-playing, a doua etapă a reabilitării

Tensiune ridicată, sfârșitul reabilitării

Tensiune superioară, finalul reabilitării, consolidare musculară

Instabilitate ridicată, sfârșitul reabilitării

Greater role-playing, sfârșitul reabilitării

Mobilizare și stretching intens pe parcursul ultimei faze a recuperării (reatletizare)

Tensiune intensă, pe parcursul ultimei faze a reabilitării (reatletizare)

Instabilitate intensă, reintroducere în activități sportive sau pentru atleți cu experiență

Long and intense recruitment with intense role-playing
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HUBER® 360 - la nivel mondial

Parteneriate europene Reabilitare și training pentru atleți de top

2.200.000 de pacienți tratați la nivel mondial.
 HUBER® 360 nu a ridicat probleme de siguranță sau eficacitate.
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20
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170

YAN HAN - Patinator 
Campion Mondial la Juniori 2012 - China 

Nicolas Karabatic - Handbal 
Campion Mondial în 2009-2011-2015, France 

Brian Joubert – Patinator 
Campion Mondial 2007 -  Franța 

Emilie Fer - Canoë Kayak 
Medaliata cu Aur Olimpic în 
2014 -  Franța 



Marcovic G et al. 2015 (Croația)
Studiul controlat, randomizat pe 30 de femei vârstnice a comparat instruirea HUBER cu formarea Pilates pentru 
efectul asupra rezistenței, echilibrului static și a compoziției corporale (% de grăsime)

Couillandre et al. 2008 (France)
12 adulți sănătoși (împărțiți într-un grup sedentar și într-un grup activ) au participat la un program de instruire 
pe o perioadă de 2 luni cu privire la HUBER.
3 sesiuni / saptamană, 1h în fiecare sesiune, 24 de sesiuni în total.
Controlul postural a fost măsurat prin suprafața deplasării centrului presiunii piciorului pe o platformă Satel®.

Instruirea Huber a fost semnificativ mai eficientă decât Pilates 
pentru îmbunătățirea rezistenței trunchiului și membrelor, a 
echilibrului și a compoziției corporale la femeile în vârstă.

În comparație cu programul de exerciții clasic, programul care 
folosește dispozitivul Huber a indus o îmbunătățire semnificativă 
a durerii, rezistenței musculare a trunchiului și a stării funcționale.

După antrenament pe HUBER, zona oscilațiilor centrului gravitațional 
scade semnificativ, ceea ce indică o îmbunătățire a controlului postural.

Markovic G, Sarabon N, Greblo Z, Krizanic V. Efectele echilibrului bazat pe 
feedback-ul și corecția rezistenței vs. formarea Pilates asupra echilibrului și funcției 
musculare la femeile vârstnice: Un studiu controlat randomizat. Arch Gerontol 
Geriatr. 2015 Sep-Oct; 61 (2): 117-23.

Eficacitatea programului de exerciții fizice cu sistemul HUBER comparativ cu programul de exerciții clasice în reabilitare pentru pacienții cu dureri 
cronice în zona lombară. Prezentare la Congresul European Anual de Reumatologie al Ligii Europene Împotriva Reumatismului (EULAR) 21-24 iunie 
2006, Amsterdam, Olanda și la cel de-al 7-lea Congres European privind aspectele clinice și economice ale osteoporozei și osteoartritei (ECCEO) 
28- 31, 2007 Porto, Portugalia.

Couillandre A, Duque Ribeiro MJ, Thoumie P, Portero P Changes in balance and 
strength parameters induced by training on a motorised rotating platform: A study on 
healthy subjects. Ann Readapt Med Phys. 2008 Mar;51(2):59-73.

HUBER® 360 - Literatură de Specialitate

HUBER® 360 - În dureri lombare cronice

HUBER® 360 - Îmbunătățește echilibrul în general, la populații sănătoase

Galozzi R & Faina M, 2005 (Italy)
22 de subiecți sportivi au fost instruiți pe Huber timp de 2 luni.
2 sesiuni / săptămână, 1h fiecare sesiune, total 16 sesiuni.
Controlul postural a fost măsurat înainte și după antrenament prin baropodometrie: măsurarea presiunilor 
plantare și a oscilațiilor centrului gravitațional în timpul a 4 exerciții în poziție verticală, ochii deschiși sau închiși 
în poziție monopodală și bipodală.

După antrenament pe HUBER, zona oscilațiilor centrului 
gravitațional a scăzut semnificativ, indicând un echilibru 
îmbunătățit.
Galozzi R, Faina M. Platforma HUBER®: o metodologie inovatoare pentru 
tehnicile de reeducare posturală. Rezumat prezentat la cel de-al 15-lea 
Congres Mondial de Medicină Estetică; 5-8 mai 2005; Roma, Italia.

Zona de 
greutate a 
oscilațiilor 

centrului 
- Exercițiu 

monopod cu 
ochi închisi

HUBER® 360 - Îmbunătățește rezultatele sportivilor de performanță 

Bojinca M et al. 2006, 2007 (Romania)
Studiu randomizat controlat - 50 de pacienți
 •25 de pacienți își desfășoară programul cu 
dispozitivul Huber
 •25 de pacienți program de exerciții, clasic
2 sesiuni/săptămână, timp de 2 luni, 1 oră 
fiecare sesiune, total 15 sesiuni 



Fabri S et al.  2009 (France)
Scopul studiului a fost de a stabili modalități de evaluare fiabile, reproductibile și independente de operatori, 
care să aibă o valoare predictivă pentru entorsa la gleznă.
Coordonarea a 58 de sportivi tineri sănătoși a fost testată pe HUBER de trei ori pe parcursul a 5 luni.
Cei 5 subiecți care au suferit o entorsă la gleznă pe parcursul studiului au fost evaluați pe HUBER ca având un 
deficit de coordonare de 13% în membrele inferioare, comparativ cu subiecții care nu au avut entorsă la gleznă.
Evaluarea coordonării cu HUBER are o valoare predictivă pentru entorsa gleznei, permițând punerea în practică 
a unui program de exerciții profilactice.

HUBER este un instrument valoros de evaluare predictivă în 
prevenirea entorsei gleznei.

Evaluări predictive ale gleznei. Cincizeci și opt de cazuri raportate. FABRI S, 
DUC A, CONSTANTINIDES A, PEREIRA-DURIF, MARC T, LACAZE FJ. Journal of 
Traumatologie du Sport 2009; 26 (3): 139-147.

HUBER® 360 - Evaluări predictive ale entorsei la gleznă

Saginni R, 2005 (Italy)
40 de subiecți în vârstă (55-75 ani) au fost repartizați pentru 3 luni de formare Huber (2 sesiuni / săptămână) 
sau instruire echilibrată standard. 
Datele privind stabilitatea au arătat o îmbunătățire semnificativă a echilibrului după antrenament, la 3 luni și la 
urmărirea la 6 luni în grupul Huber în timp ce, în grupul de control, nu s-a remarcat.

Maertens de Noordhout B et al. 2006 (Belgium)
Studiu randomizat controlat pe 72 de subiecți
 •9 pacienți cu amputare la nivelul membrelor inferioare
 •9 pacienți cu artroplastie la genunchi sau șold
 •4 pacienți cu sindrom Parkinson
 •48 pacienți cu Scleroză Multiplă
 •1 paraplegic  nivel D4
Efect pozitiv asupra echilibrului, propriocepției (trunchiul și 
membrele), recrutare musculară și funcțiile psihomotorii.
Tehnica a fost foarte bine acceptată de către pacienți.
Pentru pacienții cu scleroză multiplă, se observă o îmbunătățire 
a vitezei de mers după 10 sesiuni ușoare de antrenament cu 
HUBER®.

Balans semnificativ mai bun la 3 și 6 luni cu HUBER versus 
exercițiile standard pentru balans.
În plus, HUBER a produs o reducere semnificativă a  
consumului de energie în timpul unei plimbări de 400m la 
3 și 6 luni.

Autorii au concluzionat că aria domeniilor în 
care se poate folosi HUBER® în medicina fizică 
și de reabilitare este foarte largă.

Saggini R, Accorsi K, Cairo M, Sablone A. Evaluarea eficacității HUBER în îmbunătățirea echilibrului și a poziției la subiecții vârstnici.  Rezumat 
prezentat la cel de-al 15-lea Congres Mondial de Medicină Estetică, 5-8 mai 2005 Roma, Italia.

• Maertens de Noordhout B et al. Folosind tehnica HUBER 
în materie de medicină fizică și reabilitare. Al 15-lea 
Congres European de Medicină Fizică și de Reabilitare 
(ESPMR); 16-20 mai 2006; Madrid.

• Maertens de Noordhout B et al. Utilizarea tehnicii 
HUBER® pentru reabilitarea pacienților cu scleroză 
multiplă. Reuniunea anuală de reabilitare în scleroza 
multiplă (RIMS), a XVIII atelier tehnic; 10-12 mai 2006; 
Barcelona

HUBER® 360 - Îmbunătățește echilibrul subiecților vârstnici

HUBER® 360 - La pacienții cu afecțiuni de natură ortopedică și neurologică



Fabre JB, 2014 (France)
Acest studiu controlat a comparat efectul unui program de „lucru pentru întregul corp” pe HUBER, cu un 
program de mers pe jos și un grup de control (fără antrenament) asupra compoziției corporale a 38 de subiecți.
Grupul antrenat cu HUBER a prezentat o reducere semnificativ mai mare a procentului de grăsimi corporale 
decât grupurile de mers și control.

Guiaud T et al. 2015 (France)
22 de pacienți cu afecțiuni cardiace coronariene au efectuat 2 sesiuni pe HUBER la resp. 40% și 
70% din VO2max.
Scopul studiului a fost de a investiga siguranța și toleranța HUBER pentru acest grup de pacienți și de a optimiza 
protocoalele de exerciții.
Nu au fost raportate aritmii semnificative sau răspunsuri anormale ale tensiunii arteriale și nici o durere 
musculară.
Pacienții au avut consumuri bune de energie fără efecte adverse asupra ventilației.
HUBER părea a fi bine tolerat, sigur și fezabil în acest grup de pacienți cu boală coronariană.
HUBER poate îmbunătăți aderarea pacienților coronarieni la un program de reabilitare cardiacă.
HUBER poate fi utilizat, de asemenea, în siguranță în alte programe de reabilitare la pacienții cu comorbidități 
cardiace.

• Evaluare completă
 
• Exerciții personalizate, adaptate fiecărui utilizator (de la 
paraplezici nivel D4, la sportivi de performanță)  

 
• Eficacitate terapeutică recunoscută științific
 
• Rezultate rapide, vizibile încă de la primele sesiuni
 
• Program gândit și monitorizat de un specialist în sănătate

Antrenamentele pe HUBER au un efect pozitiv asupra compoziției 
corporale.

FABRE JB. et al. Efectele unui program de formare a forței întregului corp asupra 
răspunsurilor metabolice și a compoziției corporale. Gazzetta Medica Italiană Archivio 
per le Scienze Mediche. 2014; 173 (1-2): 47-56.

GUIRAUD T. ET AL. Testarea forței prin utilizarea Huber Motion Lab la pacienții cu boală cardiacă coronariană: aspecte privind siguranța, toleranța, 
selectarea combustibilului și consumul de energie și optimizarea. Am J Phys Med Rehabil. 2014 28 august.

HUBER® 360 - În managementul obezității

HUBER® 360 - În reabilitare cardiovasculară
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