
Vytvořte svým klientům nezapomenutelné  
okamžiky a zlepšete jejich aktivitu i sociální  
interakci

Je čas začít si 
život užívat



Když si budete s někým hodinu hrát, 
dozvíte se o něm víc, než kdybyste s ním 
rok diskutovali.

Platon



Projíždějte se se svými klienty na kole cizími zeměmi 
nebo světoznámými městy. Oživíte tak jejich vzpomínky a 
současně zlepšíte fyzický i mentální stav.

Přeměňte každodenní rutinu  
vašich klientů na úžasný zážitek

Přesvědčete se o zábavném balíčku 
THERA-soft k přístroji THERA-Trainer 
tigo nebo mobi.



Přeměňte každodenní rutinu  
vašich klientů na úžasný zážitek

   Dvanáct různorodých video cest* které motivují a jsou zábavné
   Pro ty, kteří chtějí více, hru která stimuluje maximální výkon
    Zážitek, co nejbližší realitě, který stimuluje sociální interakci

   Záznam dat pro sledování pokroku při cvičení

Nabízíme vám

* Jednoduchá možnost zařazení i vašich vlastních videí



Vitalita není otázkou věku
Vaši klienti zažívali tolik věcí. Milovali přírodu, slyšeli zvuky oceánu a prozkoumávali 
města. Kdysi dávno - ale z těchto zážitků mají krásné vzpomínky.

Zaveďte své klienty zpět do těchto míst a naplňte jejich 
život radostí.

S přístrojem THERA-Trainer, na kterém se šlape, 
jako na kole, jsou klienti našeho pečovatelského 
domu více motivovaní cvičit. Klient jede na kole kolem 
známých míst v Česku, nebo se vydá na cestu do 
zahraničí. Mohou se projíždět po svém rodném městě 
nebo vesnici, což jim také pomáhá vzpomenout si 
na příjemné zážitky, z doby kdy, tam žili. Všimli jsme 
si také, že jsou schopni cvičit déle a více si cvičení 
užívají. Přístroje THERA se jednoduše nastavují a také 
jsou uživatelsky velmi příjemné pro klienty na vozíku. 
Těšíme se na nové hry i aktualizace systému a na 
možnost si sami přidat cesty. Vše  nabízíme naším 
klientům.

Jeroen Voois
Fyzioterapeut
Envida Nursinghomes, Maastricht, Netherlands

Studie v USA (Schreiner 
et al, 2005)  dokázala, že 
když jsou klienti domovů 
se speciální péčí, kteří 
trpí demencí, aktivní, více 
se smějí a baví se za den 
7krát častěji.



Řekněte „ANO“  
kvalitnějšímu životu  
v rezidenčních a  
pečovatelských domovech
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Zaujali jsme Vás? 
Pošleme Vám více informací, stačí nás kontaktovat!

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 


