
 „Fyzioterapie a ergoterapie procházejí v 
současné době zásadními změnami. Je to 
hlavně díky stoupajícímu počtu nových studií 
a úspěšnému využití motorové podpory při 
rehabilitaci.

V popředí nyní stojí velmi aktivní terapie blízká 
všednímu každodennímu životu. Celá řada 
výzkumů poukazuje na zřejmý princip dávka-
účinek. Je tedy nutné nejen cvičit velmi cíleně, 
ale také s maximální intenzitou. To platí 
především pro rehabilitaci chůze.“

Sabine Lamprechtová, 
M.Sc. v neurorehabilitaci

Kliniky Schmieder zabývající se motorikou, v „Neurologie und 

Rehabilitation“, vydání 2/2016, pp 80-81

DÍKY ČEMU  
JE TERAPIE  
CHŮZE ÚSPĚŠNÁ?
 K úspěchu vede pouze intenzivní cvičení na 
hranici schopností pacienta s velkým počtem 
opakování. 
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Nabízíme produkty a softwarová řešení pro 
všechny fáze rehabilitace. Nejnovější vědecké 
poznatky přenášíme do již osvědčených postupů.

THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer e-go
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THERA-Trainer lyra

Zaujali jsme Vás?
Pošleme Vám více informací, stačí nás kontaktovat!
medica Medizintechnik GmbH 

Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germany 

Tel.: +49 7355-93 14-0 

info@thera-trainer.de

www.thera-trainer.de

Proormedent s.r.o.

Pod vinicí 1458/12 | Praha 4 | 143 00 

Tel.: 241 403 520

info@proormedent.cz

www.proormedent.cz

PROORMEDENTSK, s.r.o.Klariská 7, 

811 03 Bratislava | Slovenská Republika

Tel.: +421 911 02 33 66

info@proormedent.sk

www.proormedent.sk
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NEJEFEKTIVNĚJŠÍ  
TERAPIE CHŮZE

Roboticky podporovaný nácvik chůze  
s vynikajícími terapeutickými výsledky



Přístroj THERA-Trainer lyra umožňuje intenzivní trénink chůze na hranici 
pacientových schopností v každé fázi rehabilitace. Přístroj THERA-
Trainer lyra tak vytváří ty nejlepší předpoklady k tomu, aby postiženým 
umožnil návrat zpět do samostatného života. Jednoduchost ovládání a 
schopnost rychlého přesunu přispívají k možnosti ekonomického využití v 
každodenním provozu. 

ÚČINNÉ  
JEDNODUCHÉ  
DOSTUPNÉ



    Vysoký počet 
opakování
 Díky napodobení vzoru chůze 
člověka pacienti s přístrojem 
THERA-Trainer lyra dosahují  
až 20krát vyšší počet opakování, 
než je tomu například u cvičení 
na běžeckém pásu nebo při 
manuálním tréninku chůze. 

    Maximální čistá  
doba terapie
  Přímý a rovný přístup umožňuje 
i pacientům s nejtěžším 
postižením velmi snadný a 
krátký přesun. To umožňuje 
maximální využití času na 
terapii pro aktivní cvičení.

    Jednoduché  
ovládání 
 Individuální nastavení pro 
pacienta vyžadují pouze několik 
intuitivních kroků. Na školení 
a certifikaci nového personálu 
ohledně používání přístroje 
THERA-Trainer stačí půl hodiny.

    Možnost bezdrátového 
připojení
 THERA-Trainer lyra vytváří 
kompletní dokumentaci průběhu 
cvičení. Průběh terapie je tak 
možné kdykoliv předat pracovníkům 
ve zdravotnictví nebo zdravotním 
pojišťovnám.

 Metatarzus

Fyziologický  
vzor chůze

Vzor chůze pro  
THERA-Trainer lyra

THERA-Trainer lyra

 Pata



Biofeedback z přístroje THERA-Trainer lyra zjišťuje intenzitu cvičení a analyzuje 
individuální úroveň aktivity pacienta. Pacient tak může zvýšením, udržením, nebo 
snížením vlastní aktivity sám ovlivňovat intenzitu cvičení. 

Získaná data jsou následně přenášena přímo do chytrého telefonu nebo tabletu. 

MOTIVACE A 
DOKUMENTACE

push hold cool down

Interaktivní fázeHodnocení aktivity


