
Främja aktivitet 
och mobilitet
Funktionell återhämtning tack vare  
intensiv repetitiv rörelseträning



Regelbunden träning av styrka, uthållighet 
och smidighet utgör grunden för funktionell 
återhämtning och förbättring av motoriska 
färdigheter. THERA-Trainer tigo möjliggör 
effektiv träning i alla faser av rehabiliteringen 
och stöder terapeuter och patienter för att 
uppnå sina terapimål.

Verksam  
Säker  
Intuitiv



Motiverande 
Programvara 

   Assisterad träning
Aktivering av resterande 
muskelstyrka med hjälp 
av motor. Sensorer känner 
av patientens aktivitet.

   Symmetriträning
Riktad aktivering av den mer 
drabbade kroppssidan, med 
stöd av en visuell återkoppling.

   Passiv träning
Passiv mobilisering av 
muskulatur och leder för 
att förbättra rörligheten. 
Mjukt, skonsamt och säkert. 

   Aktiv träning
Träning av muskelstyrka och 
uthållighet genom progressiv 
träning med variabla 
bromsmotstånd.

Spelar nödvändiga stimuli för 
neuroplastiska förändringar: 
THERA-Trainer tigo är den 
avancerade rörelsetränaren som 
motiverar patienter att förbättra 
sina motoriska färdigheter.

Styr- och displayenhet 7" och 10,4" tillåter gruppterapi*

Enskild terapi och 
gruppterapi* med 
visuell återkoppling

Pausvy

Utvärderingsvy

Stopp

Start + 
aktivitet

Stopp

Individuell anpassning 
med hjälp av terapeut

Start

Undermeny
Vy

Startvy

Smiley

Planet

Bil

Fotboll

Väg

Vy Staplar 

Igelkott

Utflykt i bergen Undervattensvärlden Landskapstur



bildskärm i olika storlekar 
inkl. symmetrivisning 
tillgänglig (visuella 
återkopplingar som tillval)

tippnings-  
och avståndsskydd

säkrar fötter och ben  
enkelt – utan tryckpunkter

säkrar försvagade eller förlamade 
armar på bästa sätt



”Många patienter får inte tillräckligt med 
aktivering på grund av att de har en bristande 
gångförmåga. Patienter med gångförmåga 
blir ofta begränsade i sina vardagsaktiviteter 
på grund av reducerad gånghastighet 
och förminskad styrka och uthållighet. 
Patienterna klarar inte i längden den mycket 
energikrävande vardagen. Sett ur den 
aspekten är syftet med den regelmässiga 
rörelseträningen tydligt. Med THERA-Trainer 
tigo kan träningsstimulans inte bara ställas 
in lagom högt men även tillräckligt ofta!”

Hans Lamprecht, fysioterapeut
Specialiserad rådgivare för neurorehabilitering

Vad ger 
rörelseträningen?
Rörelseträning är den huvudsakliga åtgärden för 
att mobilisera och aktivera patienten inom ramen 
för rehabiliteringen. Det förbättrar patientens 
livskvalitet.
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Vi erbjuder produkter och lösningar för alla 
faser av rehabiliteringen och tillämpar senaste 
vetenskapliga rön i den vardagliga terapeutiska 
praktiken.

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

Beställ information nu utan förpliktelser!

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

Utveckling
Vetenskap 

Studier

Forskning

Riktlinjer/evidens

”Best Practice”

Löpband


