
Activiteit en mobiliteit 
doelgericht bevorderen
Functioneel herstel door intensieve herhaalde 
bewegingstraining



Regelmatige training van kracht, uithoudingsvermogen 
en mobiliteit vormt de basis voor functioneel herstel 
en verbetering van motorische vaardigheden. 
De THERA‑Trainer tigo maakt daarbij effectieve training 
in alle revalidatiefasen mogelijk en helpt therapeuten en 
patiënten hun therapiedoelen te bereiken.

Doeltreffend  
Veilig  
Intuïtief



Motiverende 
Software 

   Geassisteerde training
  Activeren van de restspierkracht 
door motorische ondersteuning. 
Sensoren registreren de activiteit 
van de patiënt.

   Symmetrietraining
Gericht activeren van de zwaarder 
aangedane lichaamszijde, 
ondersteund door visuele feedback.

   Passieve training
Passieve mobilisatie van 
de spieren en gewrichten 
om mobiliteit te verbeteren. 
Vloeiend, voorzichtig en veilig. 

   Actieve training
Training van spierkracht en 
uithoudingsvermogen door 
progressieve training met 
variabele remweerstand.

Spelenderwijs de vereiste 
stimulansen voor neuroplastische 
veranderingen geven: 
De THERA‑Trainer tigo is de high‑
end bewegingstrainer die patiënten 
motiveert om hun motorische 
vaardigheden te verbeteren.
Bedienings‑ en display‑unit 7" en 10.4" maken 
groepstherapie mogelijk

*

Individuele en 
groepstherapie* 
met visuele feedback

Pauzescherm

Evaluatieweergave

Stop

Start + 
activiteit

Stop

Individuele aanpassing 
door therapeut

Start

Submenu-
scherm

Beginscherm

Smiley

Planeet

Auto

Voetbal

Straat

Balkweergave 

Egel

Heuvel-op wedstrijd Onderwaterwereld Landschapsrit



Scherm in verschillende 
maten verkrijgbaar incl. 
symmetrieweergave 
(optioneel visuele feedback)

Tip-upbeveiliging

Eenvoudige borging van voeten 
en benen – zonder drukplekken

verzwakte of verlamde armen 
optimaal borgen



'Voor veel patiënten is toereikend activeren niet 
haalbaar vanwege verminderde loopvaardigheid. 
Patiënten die wel kunnen lopen, worden toch 
vaak beperkt in hun dagelijkse activiteiten omdat 
ze niet zo snel kunnen lopen, of minder kracht 
en uithoudingsvermogen hebben. Op den duur 
kunnen de patiënten de grote hoeveelheid energie 
die alledaagse inspanningen vereisen, niet meer 
opbrengen. Tegen deze achtergrond behoeft 
het doel van regelmatige bewegingstraining 
geen uitleg. Met de THERA‑Trainer tigo kunnen 
trainingsstimulansen niet alleen hoog genoeg, 
maar ook vaak genoeg worden ingepland!'

Hans Lamprecht, fysiotherapeut
Consulent voor neurorevalidatie

Wat is het nut van 
bewegingstraining?
Bewegingstraining is de belangrijkste maatregel 
bij het mobiliseren en activeren van patiënten 
in het kader van revalidatie. Hiermee wordt de 
levenskwaliteit van uw patiënten verbeterd.
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Wij bieden producten en softwareoplossingen 
aan voor alle fasen van het revalidatieproces 
en delen actuele wetenschappelijke inzichten 
in de therapeutische praktijk van alledag.

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

Vraag nu zonder enige verplichting informatie aan!

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

Ontwikkeling
Wetenschap
Onderzoek

Research

Richtlijnen/bewijs

'Best Practice'

Loopband


