
Cílená podpora 
aktivity a mobility
Funkční zotavení prostřednictvím intenzivního, 
opakujícího se pohybového cvičení



Pravidelný trénink síly, výdrže a pohyblivosti 
vytváří základ pro funkční rekonvalescenci a 
zlepšení motorických dovedností. THERA-Trainer 
tigo umožňuje efektivní cvičení ve všech fázích 
rehabilitace a podporuje terapeuty a pacienty 
při dosahování svých terapeutických cílů.

Efektivní
Bezpečné
Intuitivní



Motivující 
Software 

   Asistované cvičení
Aktivace zbytkové svalové síly 
s pomocí motoru. Snímače 
detekují aktivitu pacienta.

   Symetrické cvičení
Cílená aktivace postižené 
strany těla, podporovaná 
vizuální zpětnou vazbou.

   Pasivní cvičení
Pasivní mobilizace svalstva 
a kloubů pro lepší pohyblivost. 
Jemné, šetrné a bezpečné. 

   Aktivní cvičení
Procvičování svalové síly 
a výdrže díky progresivnímu 
cvičení s proměnlivým brzdným 
odporem.

Přehrávání nezbytných podnětů 
pro neuroplastické změny: 
THERA-Trainer tigo je špičkový 
trenažér pohybu, který motivuje 
pacienty ke zlepšení motorických 
schopností.

Ovládací a zobrazovací jednotka 7" a 10,4" 
umožňují skupinovou terapii

*

Individuální a skupinová 
terapie* s vizuální 
zpětnou vazbou

Náhled přestávky

Náhled vyhodnocení

Stop

Start + 
aktivita

Stop

Individuální nastavení 
terapeutem

Start

Podnabídka -
náhled

Náhled úvodní obrazovky

Smajlík

Vesmír

Auto

Fotbal

Ulice

Náhled sloupců 

Ježek

Horská exkurze Podvodní svět Jízda krajinou



Obrazovka v různých 
velikostech včetně 
zobrazení symetrie 
(volitelné vizuální 
zpětné vazby)

Stabilizační systém proti 
převrácení a odstupu

Jednoduché jištění chodidel 
a nohy - bez tlakových bodů

optimální jištění oslabených 
nebo ochrnutých paží



„Řada pacientů nemá kvůli nedostatečné 
schopnosti chůze možnost dostatečné 
aktivizace. Pacienti schopní chůze často 
kvůli snížené rychlosti chůze a menší síle 
a vytrvalosti zůstávají ve své každodenní 
aktivitě trvale omezeni. Pacienti nezvládají 
dlouhé trvání vysokých energických nároků 
všedního dne. Účel pravidelného pohybového 
cvičení je z tohoto pohledu zcela jasný. 
S přístrojem THERA-Trainer tigo je možné 
tréninkové podněty vyvolat nejen v dostatečné 
výši, ale také dostatečně často!“

Hans Lamprecht, fyzioterapeut
Odborný referent pro neurorehabilitaci

Co přináší 
pohybové 
cvičení?
Pohybové cvičení je základním opatřením pro 
mobilizaci a aktivizaci pacientů v rámci rehabilitace. 
Zlepšuje kvalitu života vašich pacientů.
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Nabízíme produkty a řešení pro všechny fáze 
rehabilitace a nejnovější vědecké poznatky 
přenášíme do léčebné praxe.

THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer bemo

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer e-go

THERA-Trainer lyra

Nyní můžete nezávazně požádat o informace!

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

Vývoj
Vědecké 
studie

Výzkum

Principy/evidence

„Osvědčené postupy“

Běžecký pás


