Tetrax
Tetrax – Hekim için paha biçilmez bir yardımcı
Tetrax Sisteminin klinik kullanımları
Klinik çalışmalar göstermiştirki Tetrax sistemi denge ve kararlılığın değerlendirilmesinde doğru
ve güvenilir bir yöntemdir.Ölçüm raporunun detaylı parametreleri kendisinin birçok klinikte
kullanılmasını sağlamıştır.
Tetrax sistemi doktora kliniksel kanılarını ve şüphelerini teyit eden bir yardımcı olarak
vazgeçilmez araç olmuştur.Bu sebeble hastaya verilen klinik tedavilerde gereksiz testlerden
koruyarak tedavi müdahalelerinde takip amaçlı kullanılmakta sistemli olarak hasta monitör
edilebilmektedir.
Tetrax sistemi aşağıdaki durumların hepsinde başarılıca kullanılabilmektedir:
• Tetrax sistemi iki ana alanda yardımcı bir teşhis aracıdır;
Alanlar: vertigo ve dizziness 1, and lower back problems.2
• Tetrax sistemi normal ve aşırı patolojik toplumlarda düşme riskinin tesbiti,aşırı
yorgunluk,stres ve ilaç etkilerinin monitör edilmesi için çok uygun bir araçt ır.
• Tetrax sistemi protez cihazlarının,kırık sargılarının ve korsaların vb. etkilerini analiz etmede
çok etkilidir.
• Tetrax sistemi çocuk fizyolojisinde ve gelişiminde yer alan anlama, kavrama ,zihinsel ve
bütün gelişimsel faktörlerin duruş kontrolü ile aralarındaki etkileşimlerini ortaya çıkarmada
uygulanabilirdir.

Öyleki Tetrax geniş kullanım alanına sahiptir.Koruyucu hekimlikte,endüstriyel tıbta,okul
fizyolojisinde ,kazalardan korunmada ve sigorta amaçlı kullanımlarda vb. yer almaktadır.

Kendine has özelliği ve duyarlılığı
Rutin klinik testlerde ve inclemelerde çok güç farkedilen patolojik işaretlerin tetraxla tesbit
edilmesi duyarlılığının ne kadar hassas olduğunu göstermektedir.Artı, Tetrax
sistemi yaralanmadan 5yıl sonra bile var olan denge problemlerini açığa
çıkarabilmektedir(özellikle whiplash-kafanın hızla arkaya gitmesi kazalarında) ki diğer
klinik incelemelerde negatif sonuç verebilmektedir.
Öyleki kanuni-medikal tartışmalarda bile delil olarak kullanılmaktadır.

Tetraxın kendine has özelliği bir dizi çalışmada ispat edilmiştir.Bu çalışmalar aşağıdaki
şekilde gruplara ayrılmıştır:
• Osteoporozlu ve osteoporozsuz kadınlarda3
• Geçmişte düşme geçirmiş ve geçirmemiş kişiler4

• İç kulak fonksiyon bozukluğundan dolayı meydana gelen denge bozuklukları ile
beyin bozukluklarından meydana gelen dengesizlikler. 5, 6
• travmatik olaylardan yada hastalık geçirmeden dolayı oluşan iletişim bozuklukları.7-8
• yazı okuyamama ile ilişkilendirilen öğrenme problemleri olanlar ile
sosya kültürel ihmale uğramış kişilerde

9,10, 11

• yaralanmalar sonucu oluşan merkezi bozukluklar ile
dejenerasyon sürecine tabi tutulmuş olanlar.12
Dahası Tetrax cihazının yukarıda anlatılanlar haricinde normal fonksiyona sahip popülasyonlarda
bile duruş denge grafikleri farklılaşmalar göstermektedir. 13, 14,15,16 ,17

Bu yüzden, sistem denge zorlukları çeken hastalarda kullanılmak üzere doktor için vazgeçilmez
bir araçtır.Tedaviyi monitör edebilmesi ve tarama kabiliyeti genel popülasyon taramalar ında
kullanımını ve sağlık yayınlarında kullanılacak yöntem olarak seçilmesine olanak vermektedir.
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