
HARJOITA 
ASENNON 
HALLINTAA 
TEHOKKAASTI

Ohjelmistopohjainen tasapainoharjoittelu 
päivittäiseen terapiaan



”Asennon hallinta on olennaista aktiiviseen 
arkielämään osallistumiselle - ja näin olennainen 
osa ihmisen itsenäisyyttä ja liikkuvuutta. Monet 
tekijät vaikuttavat asennon onnistuneeseen 
hallintaan, esimerkiksi yksilön edellytykset 
(motoriset, aisteihin liittyvät ja kognitiiviset 
tekijät), ympäristöolosuhteet (esim. alusta)  
ja suoritettuun toimintaan liittyvät näkökohdat 
(esim. ennakointi, reagointi, kaksoistehtävä, jne.).  
Kaikki nämä seikat tulee ottaa huomioon 
nykyaikaisessa, yksilöllisessä ja eriytetyssä  
terapiassa.”

Martin Huber
Fysioterapeutti, maisteri

MIKÄ ON ASENNON 
HALLINNAN MERKITYS?
Asennon hallinta on kaiken päivittäisen toiminnan  
perusta ja on kuntoutuksen keskeinen tavoite.



Staattinen asennon hallinta - Kehon painopisteen tasapainottaminen  
tukipinnan ulkopuolella 

Ennakoiva asennon hallinta - Painopisteen siirtäminen keskipisteestä  
kaikissa suunnissa

Reaktiivinen asennon hallinta - Reagointikyvyn harjoittaminen odottamattomien 
häiriöiden varalta

Kaksoistehtävä - Seisominen painovoiman jatkuvassa vaikutuksessa suoritettaessa 
samanaikaisesti motorista ja kognitiivista tehtävää

Lihasvoima - Voimaharjoittelu olennaisena osana kaatumisen ehkäisyä yhdessä 
asennon hallinta harjoitusten kanssa

TEHOKAS 
VAKUUTTAVA 
AINUTLAATUINEN



  Soveltuu kaikille 
potilaille
  THERA-Trainerit soveltuvat 
kaikille potilasryhmille 
ja helpottavat turvallista 
kuntoutusta jokaisessa 
vaiheessa ja tilanteessa ilman 
lisätukea

  Helpottaa 
terapeutteja
  THERA-Trainer helpottaa 
terapeutteja heidän 
jokapäiväisessä työssään  
ja mahdollistaa keskittymisen 
terapian olennaiseen osaan

Dynaaminen, 
turvallinen harjoittelu
THERA-Trainer balo
Turvallinen tasapainoharjoittelu, 
myös erittäin paljon tukea 
tarvitseville.

Varhainen pystyyn 
nouseminen
THERA-Trainer verto
Liikkeelle sängystä tai 
pyörätuolista alle kolmessa 
minuutissa suoraan tukeen

Suurin vapaus - 
vähäinen riski
THERA-Trainer coro
Kaatumisturvallinen 
tasapainoharjoittelu ja 
maksimaalinen liikkuvuus



INTUITIIVINEN 
MOTIVOIVA 
MONIPUOLINEN

  Todistetusti 
toimiva
  Tehtäväsuuntautunut 
harjoittelu potilaan yksi-
löllisellä kuormitusrajalla 
ulkoisella keskittymisellä, 
korkeilla toistoarvoilla ja 
suoralla palautteella

  Selvästi 
oikea hoito
  THERA-Trainerit mah-
dollistavat ainutlaatuisen 
seisomisen ja tasapainon 
harjoittelun tarkalla  
harjoituksen ohjauksella 
ja analyysilla

THERA-soft® SB basic seisomiseen & tasapainoon

 THERA-soft mahdollistaa tehtäväsuuntautuneen harjoittelun erityistoimenpiteillä 
nykyisen parhaan tieteellisen tietämyksen mukaan.

 Ohjemiston ansiosta kaikkien harjoitustietojen tallentaminen, dokumentointi 
ja arviointi on mahdollista.
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THERA-KÄSITE
Tarjoamme tuotteita ja ohjelmistoratkaisuja 
kuntoutuksen kaikkiin vaiheisiin.

Kiinnostaako?
Pyydä nyt lisätietoja sitoumuksetta!

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

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro
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THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer e-go

THERA-Trainer lyra


