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Objektiv och effektiv



Gånganalys –  
en objektiv metod för analys av mänsklig gång

Instrumenterad gånganalys är en objektiv metod 
för att bedöma och studera mänsklig gång. 

Gånganalys har visat sig vara ett effektivt kliniskt 
verktyg vid diagnostisering och behandling av 
patologisk gång [1]. Den ger en objektiv och mätbar 
bedömning före och efter behandlingar som syftar 
till att förbättra en patients gångförmåga[2].

De biomekaniska och neurologiska aspekterna 
av mänsklig gång är ännu inte helt utredda, 
så forskning är ännu ett viktigt område där 
instrumenterad gånganalys tillämpas.

Qualisys erbjuder såväl skräddarsydda lösningar  
för regelbunden klinisk användning som lösningar 
för forskning inom gång. 

QUALISYS MOTION CAPTURE-SYSTEM 

Kärnan i våra produkter är våra motion capture-
kameror som utvecklats och tillverkats i Sverige i mer 
än 25 år. Kombinerat med specialiserade program-
varumoduler erbjuder systemet en fullständig gång-
lösning som kan användas för kliniska undersökningar 
och forskningsstudier, från registrering av data till 
analys och rapport.

 FUNKTIONER

• Anpassningsbar lösning från 8 till 12+ kameror

• Arbetsflödesoptimerad för att smidigt utarbeta, 
registrera och generera gånganalysrapporter

• Synkroniserad registrering av 3D-data, video, 
golvreaktionskraft och EMG 1

• Stöd för överlappning med video och kraft-/ 
markördata (endast Oqus 2c)

• Lösningar för forskning och kliniska syften

• Microsoft Word- och HTML-rapporter  
(webbläsare) som är klara att användas 

• Flera biomekaniska modeller implementerade

• Hög anpassningsbarhet för användning  
inom forskning

1 Se Qualisys.com/integrations för kompatibel extern maskinvara



ARBETSFLÖDE FÖR GÅNGANALYS

Standardarbetsflöden eller anpassade projekt?  
Valet är ditt: PAF-gångmodulerna vägleder  
användaren genom alla stegen, från förberedelse  
till databehandling. Alternativt kan användarna  
enkelt definiera sina egna markörset och  
markörprotokoll.

BIOMEKANISK MODELL

Ett gånglaboratorium måste obetingat kunna 
garantera repeterbara förfaranden och samtidigt 
vara flexibelt nog att tillgodose behoven hos alla 
kunder. Därför ansluter vår programvara smidigt  
till Visual3D by C-Motion, en programvara som 
används vid hundratals biomekaniska laboratorier 
världen över.

 

RAPPORT OCH ÅTERKOPPLING

Alla PAF-gångmodulerna levereras tillsammans med omfattande rapporter – eller så kan du som 
forskningsanvändare välja att skapa en specialanpassad rapport för ditt projekt. Rapporter innehåller 
vanligen ledvinklar, rörelser och kraft och andra gångparametrar som hastighet, steglängd, kadens och 
tidsinformation. Alternativt kan du anpassa systemet för att tillhandahålla visuell biofeedback i realtid.

Kontakta Qualisys eller din lokala distributör för  
planeringsråd för ditt laboratorium.

Videoöverlappning hjälper till att visualisera  
positionen och riktningen hos underlagets  
reaktionskraftsvektor.



QUALISYS AB   Kvarnbergsgatan 2  •  411 05 Göteborg  •  www.qualisys.com

PATIENTUPPFÖLJNING 

Gånganalys används vid diagnostisering och för 
utvärderingar före och efter behandling vid åkommor 
som cerebral pares, stroke, traumatiska skador, 
ryggmärgsbråck och Parkinsons sjukdom.

INTEGRERAD ANVÄNDNING

Kraft- och EMG-data kan registreras och bearbetas 
tillsammans med rörelseregistreringsdata, och alla 
resultat kan integreras i en enda rapport. För kompatibel 
extern maskinvara, se qualisys.com/integrations.

TILLGÄNGLIGA LÖSNINGAR

Qualisys erbjuder gånglösningar för forskning och klinisk användning. Om du utför mätningar på patienter i diagnos-, 
behandlingsbedömnings- eller övervakningssyfte är PAF Clinical Gait Module rätt val. Om du är forskningsanvändare 
är övriga moduler som presenteras här nedan de mest lämpliga. 

Område PAF-modul
Klass 1m  
CE-märkning

Kompatibel extern 
maskinvara

Medföljande  
markörset

Bearbetning Rapport

Klinisk Clinical Gait Module Ja
Endast vald maskin-
vara

CAST, IOR 
Konventionell gång Visual3D HTML, Word 

Forskning

Gait Module Nej Valfri maskinvara1 CAST, IOR,  
Konventionell gång

Visual3D Word (forskningsrapport)

PAF öppen licens Nej Valfri maskinvara1 Ingen

Visual3D, 
MATLAB,  
anpassad  
programvara

Ingen

YTTERLIGARE INFORMATION
Klinisk gång: qualisys.com/applications/clinical-gait/
Gångforskning: qualisys.com/applications/gait-rehab/
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1 Valfri maskinvara som är kompatibel med Miqus/Oqus-kameror och QTM
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