
Mobilisatie vroeg in het revalidatieproces 
en op de intensivecareafdeling

Wake up
and move!



"Vroegtijdige mobilisatie op de intensivecareafdeling 
verlaagt het risico op longontsteking, algemene 
zwakte (ICUAW) of delier. Zelfs passieve 
trapbewegingen met een bewegingstrainer 
bevorderen al snellere regeneratie van het 
neuromusculaire systeem, vertragen spieratrofie, 
regelen spierspanning en stimuleren het 
cardiovasculaire systeem en de stofwisseling.  
Dit leidt uiteindelijk tot betere sta- en  
loopvaardigheid. 
Wanneer gebruikt als bovenlichaamtrainer 
kan de ontwenning van de beademing worden 
versneld. Dit kan vroegtijdige revalidatie robuust 
ondersteunen, de ligtijd op de intesivecareafdeling 
verkorten en de langetermijnprognose van de 
patiënt aanzienlijk verbeteren. Het gebruiksgemak 
en de lage inspanning voor gebruik zijn 
elementaire stukjes van de puzzel!"

Tobias Giebler 
door de staat erkende fysiotherapeut

Elke dag telt!
In internationale richtlijnen wordt aanbevolen 
patiënten binnen drie dagen na opname op 
de intensivecareafdeling tweemaal per dag 
gedurende ten minste 20 minuten te mobiliseren.



Veilig 
Werkzaam 
Variabel
De THERA-trainer bemo kan de mobiliteit van 
bedlegerige en ernstig getroffen patiënten gericht 
bevorderen. Vroege mobilisatie verbetert niet alleen 
de functionele resultaten van deze patiënten op de 
lange termijn, maar ook de mate van alertheid. Tijdige 
bewegingstherapie verkort de duur van de behandeling 
op de intensivecareafdeling. De therapeut kan de 
patiënt moeiteloos en flexibel mobiliseren. De trainer 
kan snel op een specifieke patiënt worden afgesteld.

pulmonaire 
functies 

stabiliseren

T.assist
- extra afstandssensor
- audiovisuele signalen
- optische positioneringshulp

Nieuw

143 cm



-  gebruik als been- en bovenlichaam-
strainer, optioneel met THERA-soft

-  trainen in liggende, halfliggende en 
zittende positie

-  inzetbaar op intensivecareafdeling, 
bij vroege revalidatie, revalidatie, 
fysiotherapie, dialyse enz.

Grote variabiliteit

sensorgestuurde afstandsbepaling 
tussen trainer en patiënt

eenvoudige hygiëne  
dankzij dichte oppervlakken

elektrische hoogte-instelling

kleine voetafdruk

voor bedbreedtes tot 115 cm

complicaties  
op de intensive-

care afdeling 
verlagen

11
9-

15
9 

cm

89 cm

Nieuw
T.drive
veilige en krachtige 
aandrijvingstechnologie voor 
been- of bovenlichaamtrainer

Meer functies



Snel opzetten
-  accessoires verwisselen zonder 

gereedschap
-  ergonomische, gemakkelijke en 

snelle aanpassing van de trainer 
aan de patiënt

stofwisseling 
activeren

functioneel 
resultaat 

verbeteren



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

Wij bieden producten en softwareoplossingen 
aan voor alle fasen van het revalidatieproces 
en delen actuele wetenschappelijke inzichten 
in de therapeutische praktijk van alledag.
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Ontwikkeling

THERA-Trainer bemo

THERA-Trainer e-go

Loopband

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer tigo

ResearchWetenschappelijke 
studies

Richtlijnen/bewijs

THERA-Trainer-oplossingen

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer lyra

»BEST PRACTICE«


