
Målrettet økning av 
aktivitet og mobilitet
Funksjonell bedring gjennom intensiv gjentakende 
bevegelsestrening



Regelmessig trening av kraft, utholdenhet og bevegelighet 
danner grunnlaget for funksjonell bedring, forbedring av 
motoriske evner. Således muliggjør THERA‑Trainer tigo 
effektiv opplæring i alle faser av rehabiliteringen og støtter 
terapeutene og pasientene med å nå målene for terapien.

Effektivt  
sikkert  
intuitivt



Motiverende 
Programvare 

   Assisterende trening
Aktivering av restmuskelkrefter 
ved støtte av motor. Sensorer 
registrerer pasientens aktivitet.

   Symmetrisk trening
Målrettet aktivering av en side 
av kroppen som er blitt sterkt 
rammet, støttet av visuell 
tilbakemelding.

   Passiv trening
Passiv mobilisering av 
muskulatur og ledd til 
forbedring av bevegeligheten. 
Forsiktig, skånsomt og trygt. 

   Aktiv trening
Trening av muskelkraft og 
utholdenhet gjennom en 
progressiv trening med 
bremsemotstand.

Den nødvendige stimuli for 
neuroplastiske endringer settes på 
en enkel måte: THERA‑Trainer tigo 
er en bevegelsestrener av høyeste 
kvalitet som motiverer pasientene 
til å forbedre sine motoriske evner.

Kontroll‑ og displayenhet 7" og 10,4" muliggjør 
gruppeterapi

*

Individuell- og 
gruppeterapi* med 
visuell tilbakemelding

Pause-visning

Evaluering-visning

Stopp

Start + 
aktivitet

Stopp

Individuell tilpassing 
av terapeuten

Start

Undermeny-
Visning

Start-visning

Smilefjes

Planet

Bil

Fotball

Vei

Visning av søyler 

Pinnsvin

Fjelltur Undervannsverden Landskapstur



Bildeskjerm tilgjengelig 
i ulike størrelser 
inkl. symmetriskjerm 
(valgfritt med visuelle 
tilbakemeldinger)

Velte- og 
avstandsbeskyttelse

Enkel sikring av føtter og 
armer – uten trykkpunkter

optimal sikring av svekkede 
eller lammede armer



"Mange pasienter har ikke mulighet for 
tilstrekkelig aktivering grunnet manglende 
evne til å gå. Pasienter som kan gå, blir ofte 
begrenset i hverdagsaktivitetene sine grunnet 
redusert ganghastighet og mindre kraft og 
utholdenhet. Pasientene tilpasser seg ikke 
det høye energikravet til hverdagen over tid. 
Formålet med regelmessig bevegelsestrening 
er helt klart med tanke på dette. 
Med THERA‑Trainer tigo kan treningen ikke 
bare settes høyt nok, men også hyppig nok!"

Hans Lamprecht, fysioterapeut
Fagreferent for nevrorehabilitering

Hva gjør 
bevegelsestreningen?
Bevegelsestrening er det sentrale tiltaket for 
mobilisering og aktivering av pasienter under 
rehabilitering. Det forbedrer pasientenes livskvalitet.
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Vi tilbyr produkter og løsninger for alle faser 
av rehabiliteringen og overfører de nyeste 
vitenskapelige funnene i den terapeutiske 
hverdagen.

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

Send en uforpliktende forespørsel om informasjon!

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

Utvikling
Vitenskap

Studier

Forskning

Retningslinjer/bevis

"Best Practice"

Tredemølle


