
CARACTERÍSTICAS

• Facilidade de utilização – aperfeiçoado 
especificamente para a análise clínica 
da marcha

• Dispositivo médico de classe 1m, incluindo 
software e hardware externo compatível

• Relatório HTML 5 interativo 

• Não limitado a um só setup de marcadores

• Integração harmoniosa com o Visual3D

• Solução escalável - de 8 a 16 ou mais 
câmaras. 
 

SETUPS DE MARCADORES 
INCLUÍDOS

• CAST/6DOF (Cappozzo et al. 1995 2 )

• IOR (Leardini et al. 20073 )

• CGM2 (Leboeuf 20194)

• Oxford Foot Model (Stebbins et al. 20065)

• Rizzoli Foot Model (Leardini et al. 20076)

Qualisys Clinical System
O Qualisys Clinical System é a nossa solução para laboratórios 
de avaliação clínica da marcha, onde a eficiência, a facilidade de 
utilização e a fiabilidade são cruciais. A base do sistema é o Clinical 
Gait Module (Módulo clínico de marcha) para a Project Automation 
Framework (Estrutura de automatização de projetos) (PAF), que 
providencia a recolha e gestão de dados e a criação de relatórios, tudo 
numa interface dentro do software Qualisys Track Manager (QTM).

A análise clínica da marcha exige protocolos rigorosos e conformidade 

regulatória. É por isso que o Qualisys Clinical System é um dispositivo médico 

de Classe 1m1, aprovado pelo FDA para utilização clínica. O sistema também 

pode ser complementado por hardware externo compatível, como plataformas 

de força e sistemas de EMG. 

DE INVESTIGAÇÃO OU CLÍNICO – QUE MÓDULO DE MARCHA DEVO USAR?
Se estiver a medir doentes para efeitos de diagnóstico, avaliações de tratamentos 

ou monitorização geral, o Qualisys Clinical System é a escolha certa para si 

(Art. N.º 150401). Se for um investigador, os nossos módulos de investigação 

são mais convenientes. Consulte qualisys.com/applications/ gait-rehab. 
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A Project view (Vista do projeto) dá acesso 
rápido a todos os ficheiros de um doente. 
Clique com o botão direito do rato 
em qualquer item para editar as suas 
propriedades.

Os botões de cores facilitam a verificação 
do progresso de uma sessão. Quando 
todos os testes necessários são capturados, 
a análise é tão simples como clicar no botão 
Analyze (Analisar).

O Módulo PAF clínico para marcha suporta 
a criação de eventos através de diferentes 
modos de evento, incluindo manual, 
uma plataforma de força e várias plataformas 
de força. Os eventos automáticos são criados 
na fase de análise usando o algoritmo 
de criação de eventos do Visual3D.

DESCRIÇÃO GERAL 
O Módulo PAF clínico para marcha aparece como um suplemento do software 

Qualisys Track Manager (QTM). O QTM é utilizado para alterar as definições 

das câmaras, para calibrar o sistema e para fazer a captura de testes de marcha.

RECOLHA DE DADOS
Durante a recolha de dados, queremos que seja capaz de se focar no doente 

em vez da tecnologia ou de tarefas repetitivas como a atribuição de nomes 

aos ficheiros. É por esta razão que o nosso Módulo PAF clínico para marcha 

lhe oferece uma lista de nomes de medições predefinidos, usando um sistema 

intuitivo de botões vermelhos e verdes.

Os marcadores podem ser identificados automaticamente usando o método 

de identificação automática de marcadores (AIM). Estes AIM incluem todos 

os nomes de marcadores e cores, prontos para a sua primeira recolha de dados. 

GESTÃO DOS DADOS
Os dados do doente, como a altura, massa corporal e data de nascimento, 

são introduzidos diretamente no QTM. Estes dados são guardados nos 

ficheiros de captura de movimento, pelo que não é necessário ter e manter 

bases de dados externas. 

ANÁLISE DOS DADOS
Basta clicar no botão ”Start Processing” (”Iniciar processamento”) e o QTM 

exporta os ficheiros, executa uma linha de comandos no Visual3D para 

os processar e importa os resultados para o modelo de relatório. Os dados 

do doente são transferidos diretamente para relatórios, evitando erros 

e acelerando a criação de relatórios. 

SETUPS DE MARCADORES
Entendemos que não existe um setup de marcadores único que sirva 

as necessidades e preferências específicas de todos os laboratórios 

de marcha. É por esta razão que o Módulo PAF clínico para marcha inclui 

três setups de marcadores diferentes, todos eles com um comprovado 

historial de utilização em laboratórios de marcha consagrados.
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RELATÓRIOS
O Qualisys Clinical System inclui um relatório Word e um relatório 

HTML 5 interativo. O relatório baseia-se num modelo preparado 

por Baker, McGinley e Thomason para o workshop Impairment focused 

interpretation (Interpretação focada na limitação) que teve lugar no âmbito 

da conferência JEGM, em Miami, em 2010.

Exemplo de um relatório Word, preenchido com resultados cinemáticos e cinéticos

HARDWARE
O sistema pode ser complementado por hardware externo compatível, 

como plataformas de força e sistemas de EMG, atuando em conjunto 

como um só sistema que pode usar com segurança em ambiente clínico.

 

A sobreposição de vídeo é ideal para visualizar 

vetores de força e verificar as posições dos 

marcadores. 

As plataformas de força compatíveis incluem mo-

delos da AMTI e da Bertec. As plataformas de força 

são ideais para automatizar a deteção de eventos 

e quando estas estão presentes os relatórios irão 

incluir os momentos de força e a potência.

 

O Qualisys Clinical System pode ser 

complementado com sistemas de EMG 

específicos da Noraxon, Delsys, Myon ou Cometa. 

Os dados de EMG são registados e processados 

juntamente com os dados de captura de 

movimento e todos os resultados são incluídos 

num só relatório.

 

A nossa estrutura de calibração inclui o ajuste 

da altura, niveladores de bolha e auxiliares 

de alinhamento, de forma a poder ser colocada 

com precisão sobre uma plataforma de força.
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HARDWARE COMPATÍVEL
O Qualisys Clinical System é compatível com o seguinte hardware:

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

DISPONIBILIDADE DO PRODUTO 

Devido a requisitos linguísticos, atualmente o Qualisys Clinical 
System só está disponível nos Estados Unidos da América 
e nos seguintes países europeus:

Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, 
Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido. Contacte a Qualisys se o seu 
país não constar da lista.

Acessório Item Artigo 

Marcadores Padrão: 14 mm com base M4. 

Crianças/pés: 9,5 mm com base M3

10 pc           50 pc         100 pc

160340    160341    160342

160320     160321     160322

Fita Fita para colar marcadores (11 mm x 19 mm) 160183

Clusters Clusters de marcadores (2 clusters) 160145

Calibração

Kit de calibração de carbono, estrutura em L, vareta 
de 300 e 600 mm

Kit de calibração de carbono pequeno, vareta de 300 mm

CalTester para verificação das plataformas de força

 

130456 

130460

150206

Componente Fornecedor Item Número do artigo Interface

Câmaras de captura 
de movimento

Qualisys

série 5+

série 6+

série 7+

5005xx+

5006xx+

5007xx+

Qualisys

Miqus M1

Miqus M3

Miqus M5

400100x

400300x

400500x

Câmaras de vídeo Qualisys
Miqus Cor

Miqus Monocromático

400200VCX

400200VMX

Plataformas de força
AMTI

OPT400600 230156 Condicionador de sinal Optima

OPT464508 230155 Condicionador de sinal Optima

Bertec PF4060-… AM650x + USB-2533/USB-1608G[5]

EMG

Noraxon
Desktop DTS

Ultium
Porta Trigger no recetor

Delsys
Trigno

Trigno Avanti 

230081 (8 can.)

230082 (16 can.)
Módulo de sincronização Delsys

Myon

Cometa

Aktos

Wave Plus

Módulo de sincronização Myon

Módulo de sincronização Cometa
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