
POSTURAL  
KONTROLL  
TRÄNA  
EFFEKTIVT

Programunderstödd balansträning  
för din dagliga terapi



”Den posturala kontrollen är en väsentlig 
förutsättning för att kunna delta aktivt 
i vardagen - och därmed en integrerad del 
av den mänskliga självständigheten och 
mobiliteten. Framgångsrik postural kontroll 
påverkas av flera faktorer, som individuella 
förutsättningar (motorik, sensorik, kognition), 
miljöförhållanden (t.ex. golvets beskaffenhet) 
och aspekter på genomförda åtgärder 
(t.ex antezipativ, reaktiv, dual-task osv.). 
Alla dessa faktorer bör beaktas i den moderna, 
individuella och differentierade terapin.” 

Martin Huber
Fysioterapeut, Msc

VILKEN BETYDELSE  
HAR POSTURAL 
KONTROLL?
Den posturala kontrollen bildar ett  grundval för 
alla aktiviteter i det dagliga livet och är den centrala 
faktorn i rehabiliteringen.



Statisk postural kontroll - Balansera ut över kroppstyngdpunktens stödyta 

Antezipativ postural kontroll - Flytta kroppscentrums tyngdpunkt i alla riktningar

Reaktiv postural kontroll - Träning av reaktionsfärdigheter vid oförutsedda störningar

Dual-Task - Stå under inflytande av tyngdlagen när man samtidigt utför motoriska och kognitiva 
uppgifter

Muskelkraft - Kraftträning i samband med träning av den posturala kontrollen som en viktig aspekt 
i fallprevention

EFFEKTIV  
ÖVERTYGANDE  
UNIK 



  Passar för 
alla patienter
  THERA-Trainer passar 
för alla patientgrupper och 
möjliggör en säker träning 
i stående position i varje 
fas av rehabiliteringen 
utan ytterligare stöd

  Avlastning 
för terapeuten
  THERA-Trainer avlastar 
terapeuten i det dagliga 
arbetet och gör det möjligt för 
honom/henne att koncentrera 
sig på de väsentliga 
aspekterna i terapin

Dynamisk säker 
träning
THERA-Trainer balo
Säker träning av balansen också 
för patienter som inte kan stå

Tidig 
vertikalisering
THERA-Trainer verto
Mobilisering ur sängen eller 
rullstolen på mindre än tre 
minuter direkt till stående

Maximal frihet - 
minimal risk
THERA-Trainer coro
Fallsäker jämviktsträning 
med maximal rörelsefrihet



INTUITIV 
MOTIVIERANDE 
MÅNGSIDIG

  Evidensbelagd
  Uppgiftsorienterad träning 
vid patientens individuella 
prestationsgränser med 
externt fokus, höga 
upprepningstal och 
direkt feedback

  Med säkerhet 
den rätta terapin
  THERA-Trainer möjliggör en 
unik stå- och balansträning 
med exakt träningskontroll 
och utvärdering

THERA-soft® SB basic för Stå och Balansera

 THERA-soft möjliggör uppgiftsorienterad träning med speciella åtgärder enligt 
aktuella vetenskapliga rön.

 Med programmet är det möjligt att  spara, dokumentera och utvärdera alla 
träningsdata.
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THERA-KONCEPTET
Vi erbjuder produkter och programlösningar för alla 
faser i rehabiliteringen.

Intresserad? 
Skicka icke-bindande information nu!

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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THERA-Trainer e-go

THERA-Trainer lyra


