
Aktiivisuuden ja liikku-
vuuden tavoitteellinen 
edistäminen
Toiminnallinen kuntoutus intensiivisen ja toistuvan 
liikeharjoittelun kautta



Voiman, kestävyyden ja ketteryyden säännöllinen harjoittelu 
luo perustan tehokkaalle kuntoutumiselle ja parantaa 
toiminnallisia valmiuksia. THERA-Trainer Tigo mahdollistaa 
tehokkaan harjoittelun kuntoutuksen jokaisessa vaiheessa ja 
tukee hoitajaa ja potilasta hoitotavoitteiden saavuttamisessa.

Tehokas  
Turvallinen  
Intuitiivinen



Motivoiva  
Oohjelmisto 

   Avustava harjoittelu
Olemassa olevien lihasvoimien 
aktivointi moottoriavusteisesti. 
Anturit havaitsevat potilaan 
aktiivisuuden.

   Symmetriaharjoittelu
  Heikentyneen vartalon puolen 
kohdistettu aktivointi, jota tuetaan 
visuaalisella palautteella.

   Passiivinen harjoittelu
Lihasten ja nivelten passiivinen 
mobilisointi liikkuvuuden 
parantamiseksi. Varoen, 
hellävaraisesti ja turvallisesti. 

   Aktiivinen harjoittelu
Lihasvoiman ja kestävyyden 
harjoittelu muunneltavia 
vastuksia ja progressiivista 
menetelmää hyödyntäen.

Helposti määriteltävät ärsykkeet 
neuroplastisia muutoksia 
varten: THERA-Trainer tigo on 
huippuluokan liikeharjoittelulaite, 
joka motivoi potilasta parantamaan 
motorisia valmiuksiaan.

Käyttö- ja näyttöyksiköt 7" ja 10,4" mahdollistavat 
ryhmäharjoittelun

*

Yksilö- ja ryhmäterapia* 
yhdistettynä visuaaliseen 
palautteeseen

Taukonäyttö

Arviointinäkymä

Seis

Aloitus + 
aktiviteetti

Seis

Terapeutin yksilöllinen 
mukautus

Alku

Alavalikko-
Näkymä

Aloitusnäkymä

Hymiö

Planeetta

Auto

Jalkapallo

Katu

Näkymäpalkki 

Siili

Vuoristoretki Vedenalainen maailma Maisemamatka



Kuvaruutu on saatavissa 
useassa eri koossa ja se 
sisältää symmetrianäytön 
(visuaalinen palaute 
valinnaisena)

Kaatumisen  
esto ja etäisyyden 
varmistus

Jalkaterien ja jalkojen helppo 
suojaus – ilman painekohtia

Halvaantuneiden ja lihasvoimaltaan 
heikentyneiden yläraajojen 
optimaalinen suojaus



”Monien potilaiden kohdalla heikentynyt 
kävelykyky johtaa liian vähäiseen fyysiseen 
aktiivisuuteen. Kävelykykyisten potilaiden 
arjessa heidän aktiivisuuttaan rajoittavat 
usein hidas kävelyvauhti ja heikentyneet 
voima- ja kestävyysominaisuudet. 
Potilaat eivät pysty pitemmän päälle enää 
suoriutumaan jokapäiväisen elämän 
rasituksista. Säännöllinen liikeharjoitus 
on tätä taustaa vasten kiistattomasti 
tarkoituksenmukaista. THERA-Trainer tigo 
-harjoittelu ei vain anna riittävästi ärsykkeitä, 
vaan tekee sen myös riittävän usein!”

Hans Lamprecht, fysioterapeutti
Neurokuntoutuksen asiantuntija

Mitä hyötyä on 
liikeharjoittelusta?
Liikeharjoittelu on keskeinen osa potilaiden 
mobilisointia ja aktivointia kuntoutuksen aikana. 
Se parantaa potilaiden elämänlaatua.
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Tarjoamme tuotteita ja ratkaisuja kuntoutuksen 
jokaiseen vaiheeseen ja hyödynnämme tieteen 
uusimpia löytöjä kuntoutuksen arjessa.

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

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 | Germany

Kehitys
Tiede

Tutkimukset

Tutkimus

Suuntaviivat/näyttö

”Parhaat käytänteet”

Juoksumatto


