
EFEKTIVNĚ 
ZLEPŠUJEME 
POSTURÁLNÍ  
KONTROLU 

Softwarově podporované balanční  
cvičení pro každodenní léčbu



Statická posturální kontrola - vyvažování těžiště těla nad podpěrnou plochou 

Anticipační posturální kontrola - přesouvání těžiště ze středu těla do všech směrů

Reaktivní posturální kontrola - cvičení schopnosti reagovat na nečekaná vyrušení

Dvojitý úkol - stoj a současné provádění motorických a kognitivních úkolů

Svalová síla - posilování v kombinaci s cvičením posturální kontroly jako významný aspekt  
prevence pádu

ÚČINNÉ  
PŘESVĚDČIVÉ  
UNIKÁTNÍ



  Vhodné pro  
všechny pacienty
  Přístroje THERA-Trainer  
jsou určeny pro všechny 
skupiny pacientů. V každé 
fázi rehabilitace umožňují 
bezpečné cvičení ve stoje, bez 
dodatečné opory. 

  Usnadnění 
terapeutické práce
  Přístroje THERA- Trainer 
usnadňují terapeutovi jeho 
každodenní práci a umožňují 
mu se tak soustředit na 
důležité aspekty léčby.

Dynamické  
a bezpečné cvičení
THERA-Trainer balo
Bezpečné cvičení rovnováhy i pro 
pacienty, kteří nejsou schopní stát

Rychlá 
vertikalizace
THERA-Trainer verto
Mobilizace z lůžka nebo z vozíku 
za méně než tři minuty přímo do 
stoje

Maximální volnost – 
minimální riziko
THERA-Trainer coro
Cvičení rovnováhy s 
maximální volností pohybu 
bez nebezpečí pádu



Maximální volnost – 
minimální riziko

INTUITIVNÍ 
MOTIVUJÍCÍ 
VŠESTRANNÉ

  Podloženo  
fakty
 Úkolově orientované cvičení 
zohledňující individuální 
možnosti pacienta s vysokým 
počtem opakování a zpětnou 
vazbou.

  S jistotou  
ta správná terapie
 Přístroje THERA-Trainer 
umožňují jedinečné cvičení 
stoje a rovnováhy s přímou 
kontrolou cviků a jejich 
vyhodnocením

Software THERA-soft® SB basic pro Standing &  
Balancing

 Software THERA-soft umožňuje úkolově orientované cvičení se specifickými 
zásahy v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Díky tomuto softwaru je možné ukládání, dokumentace a vyhodnocování všech  
údajů cvičení.



„Posturální kontrola je nezbytným předpokladem 
pro aktivní zapojení se do každodenního 
života. A tedy nedílnou součástí nezávislosti 
a mobility člověka. Úspěšná posturální 
kontrola je ovlivňována mnoha faktory, jako 
jsou například individuální předpoklady 
(motorika, senzorika, kognice),  okolní 
podmínky prostředí (např. vlastnosti terénu) 
a aspekty vykonávaného cvičení (např. 
anticipační, reaktivní, dvojí úkol, atd.). V 
moderní, individuální a diferencované terapii 
by měly být všechny tyto faktory zohledněny."

Martin Huber
Fyzioterapeut, MSc

JAKÝ VÝZNAM 
MÁ POSTURÁLNÍ 
KONTROLA?
Posturální kontrola je základním prvkem 
rehabilitace a zásadně ovlivňuje všechny 
aktivity každodenního života.
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KONCEPCE THERA
Nabízíme produkty a softwarová řešení  
pro všechny fáze rehabilitace.

Zaujali jsme Vás? 
Získejte nezávazně více informací!

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro
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THERA-Trainer lyra

medica Medizintechnik GmbH 
Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germany 
Tel.: +49 7355-93 14-0 
info@thera-trainer.de 
www.thera-trainer.de 

Proormedent s.r.o. 
Pod vinicí 1458/12 | Praha 4 | 143 00
Tel.: 241 403 520 
info@proormedent.cz 
www.proormedent.cz 

PROORMEDENTSK, s.r.o.
Klariská 7, 811 03 Bratislava | Slovenská Republika 
Tel.: +421 911 02 33 66 
info@proormedent.sk 
www.proormedent.sk


