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Proiectată pentru pacienți, aplicația software biosim-i este pentru utilizatorii protezelor i-limb ultra 
revolution, i-limb ultra, și i-limb digits. Software-ul intuitiv conectat la mână printr-o conexiune 
Bluetooth ® wireless, oferă acces la o gamă largă de opțiuni de control și caracteristici de 
instruire, pentru a ajuta pacienții să își atingă obiectivele mai bine și să obțină rezultate cu proteza 
lor.
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Cerințe de sistem:

• Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

• Microsoft .NET Framework v3.5

• Mac OS X Lion (10.7) sau mai mare
• USB port pentru conector Bluetooth

• Drepturi administrative de instalare a software-ului și a conectorului

Caracteristici cheie pentru biosim-i:

• Activarea și dezactivarea modurilor de prindere și a altor caracteristici,
inclusiv caracteristici avansate, cum ar fi modurile de ”puls” și ”vari-grip”

• Permite pacientilor să vadă semnalele care sunt folosite pentru a controla
dispozitivul i-limb, ceea ce poate fi de ajutor în controlarea protezei

• Moduri de instruire ajută utilizatorii să obțină activarea unor caracteristici și
de a îmbunătăți răspunsul la myo-semnal.

• Grafice în timp real afișează semnalele de intrare ale pacientului.
• Modul ”starea de sănătate a mâinii” diagnostichează pe de o parte pentru a se 

asigura că dispozitivul funcționează așa cum ar trebui, sau ar trebui să fie contactat 
un tehnician protezist în cazul în care este necesar a se asigura service-ul.

• Starea bateriei cu semnal audio reglabil pentru nivel scăzut al bateriei și
recunoașterea numărului de serie
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my i-limb este o aplicație de control, pentru mobil, care permite pacienților să-și acceseze 
caracteristicile și setările dispozitivelor i-limb ultra revolution, i-limb ultra, și i-limb digits fără a fi 
conectați la un calculator. Această aplicație intuitivă este compatibilă cu dispozitivele Apple ® și se 
conectează la i-limb printr-o conexiune Bluetooth ® wireless pentru ușurința utilizării.

Disponibil pentru dispozitive i-limb:

Aplicație unică pentru dispozitiv mobil, care permite utilizatorilor 
să schimbe rapid și ușor configurația protezei Touch Bionics, fără 
a fi nevoie de a se conecta la un calculator.

• Permite utilizatorilor să acceseze de pe dispozitivul lor mobil,
multe dintre aceleași caracteristici cu ale biosim-i.

• Utilizatorii pot crea grupuri cu modelele lor de prindere și
declanșare preferate.

• Posibilitatea de a vizualiza în timp real graficul semnalelor de
intrare

• Starea de sănătate a mâinii.

• Opțiunile Quick grips™ și My grips™ permit pacientului de a
pune rapid dispozitivul i-limb în modul de prindere dorit *

• Chips grips ™ permite utilizatorilor să atribuie o prindere
dispozitivului lor i-limb pentru a-i ajuta în activitățile de zi cu zi *

• iPhone® (4s sau mai nou), iPad® (generația 4 sau mai nou),
iPad® mini, iPod® Touch (5 sau mai nou)

* Disponibil numai pentru i-limb ultra revolution




