
TRENE  
POSTURAL  
KONTROLL  
EFFEKTIVT

Programvarebasert balansetrening 
for din terapihverdag



"Den posturale kontrollen er en vesentlig 
forutsetning for aktiv deltakelse i hverdagen - 
og dermed en integral del av menneskets 
autonomi og mobilitet. Vellykket postural 
kontroll påvirkes av mange faktorer, som 
for eksempel individuelle forhold (motorikk, 
sensorikk, kognisjon), miljøforhold 
(f.eks. eksempel bakkens beskaffenhet) 
og aspekter ved den utførte handlingen 
(f.eks. foregripende, reaktiv, dual-task, osv.). 
Alle disse faktorene bør tas hensyn til i 
moderne, individuell og differensiert terapi."

Martin Huber
Fysioterapeut, MSc

HVILKEN BETYDNING 
HAR POSTURAL 
KONTROLL?
Postural kontroll er grunnlaget for alle dagliglivets 
aktiviteter og er det sentrale temaet i rehabilitering.



Statisk postural kontroll - Avbalansering av kroppens tyngdepunkt over den bærende flaten 

Foregripende postural kontroll - Forskyvning av tyngdepunktet fra kroppens midtparti i alle retninger

Reaktiv postural Kontroll - Trening av evnen til å reagere på uforutsette forstyrrelser

Dual-task - Å stå under påvirkning av tyngdekraften med samtidige utførelse av motoriske 
og kognitive oppgaver

Muskelkraft - Krafttrening i forbindelse med treningen av postural kontroll som et vesentlig aspekt 
av forebygging mot fall

EFFEKTIV 
OVERBEVISENDE 
ENESTÅENDE



  Egnet for alle 
pasienter
  THERA-Trainer er egnet 
for alle pasientgrupper 
og muliggjør i alle faser 
av rehabiliteringen en sikker 
trening i stående tilstand 
uten ekstra støtte

  Avlastende 
for terapeuter
  THERA-Trainer avlaster 
terapeuten i sitt daglige 
arbeid og gjør ham i stand 
til å konsentrere seg om 
de vesentlige aspektene 
til terapien

Dynamisk, 
sikker trening
THERA-Trainer balo
Sikker trening av balansen, 
også for pasienter som ikke  
er i stand til å stå

Tidlig 
vertikalisering
THERA-Trainer verto
Mobilisering ut av sengen eller 
rullestolen og direkte til stående 
i mindre enn tre minutter

Maksimal frihet - 
minimal risiko
THERA-Trainer coro
Balansetrening med maksimal 
bevegelsesfrihet som er uten 
risiko for fall



INTUITIVT 
MOTIVERENDE 
MANGFOLDIG

  Verifisert  
med bevis
  Oppgaveorientert trening 
tilpasset den individuelle 
pasientens grense for 
prestasjon med ytre fokus, 
høye antall repetisjoner og 
direkte tilbakemelding

  Med visshet  
den riktige terapien
  THERA-Trainer muliggjør 
en enestående stå- og 
balansetrening med nøyaktig 
treningskontroll og evaluering

THERA-soft® SB basic for Standing & Balancing

 THERA-soft muliggjør oppgaveorientert trening med spesifikke intervensjoner 
i henhold til aktuelle vitenskapelige kunnskaper.

 Med programvaren er lagring, dokumentasjon og evaluering av alle 
treningsdata mulig.
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THERA-KONSEPTET
Vi tilbyr produkter og programvareløsninger 
for alle fasene av rehabilitering.

Interessert? 
Be uforpliktende om informasjon nå!

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

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro
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