
DEN MEST EFFEKTIVE 
GANGTRÆNING

Robotunderstøttet gangtræning
giver bedst mulig terapi



"På grund af det stigende antal kvalificerede 
interventionsstudier og succesrige veje og 
muligheder i den motoriske træning og 
rehabilitering, befinder træningsterapien
sig midt i et paradigmeskift.
En meget aktiv træning, hver dag, står i 
forgrunden. Der er mange undersøgelser, 
som viser en tydelig forandring af en øget 
mængde træning. Derfor skal der ikke kun 
trænes målrettet, men også intensivt med 
mange repetitioner. Det gælder især for 
gangtræningen - i at tillære sig evnen til at 
gå."

Sabine Lamprecht, 
M.Sc. Neurorehabilitation

Den kompetente person for motorik i klinikker, Schmieder,  

for "Neurologi og rehabilitation", Udgave 2/2016, pp 80-81

HVAD GØR
GANGTRÆNING
TIL EN SUCCES?
Det grundlæggende element i gangtræningen 
er at kunne gå frit af egen kraft. Det er kun
intensiv træning med mange gentagelser op
til præstationsgrænsen, som fører til succes.



Med THERA-Trainer lyra lykkedes intensiv gangtræning op til 
præstationsgrænsen i enhver fase af rehabiliteringen. THERA-Trainer lyra 
giver de bedste forudsætninger for vellykket gangtræning. 
THERA-Trainer Lyra er meget nem i sin håndtering og brug, og opsætning 
af patienten er hurtig og effektiv. 

EFFEKTIVT, NEMT
OVERKOMMELIGT



    Mange gentagelser
 Patienter opnår med  
THERA-Trainer lyra op til 20 
gange så mange gentagelser 
sammenlignet med andre 
løbebåndsmodeller, manuel 
gangtræning, og ved imitationen 
af det fysiologiske gangmønster.

    Højeste ”netto  
terapi tid”
  Den direkte tilgang i gulvhøjde
muliggør selv hårdt ramte 
patienter en nem og kort 
opsætning Det giver en maksimal
udnyttelse af træningstiden.

    Nem at anvende  
 De patientspecifikke indstillinger 
kan indstilles med få intuitive 
håndgreb. Nye brugere bliver 
instrueret og certificeret til at 
bruge THERA-Trainer Lyra i løbet 
af en halv time.

    Trådløs opkobling
 THERA-Trainer lyra rapporterer 
en komplet dokumentation af 
træningsdata. Træningsforløbet 
kan overføres til det personale 
eller til (den som er den 
økonomiske ansvarlig). 

 Metatarsus

Fysiologisk  
gangmønster

Gangmønster  
THERA-Trainer lyra

THERA-Trainer lyra

 Hæl



THERA-Trainer lyra´s biofeedback genkender træningsintensiteten og analyserer
patientens individuelle aktivitetsniveau. Patienten kan dermed selv have indflydelse
på sin træning ved at øge, reducere eller holde den samme træningsintensitet. De 
rapporterede data overføres derefter direkte til en smartphone eller tablet.

MOTIVATION OG 
DOKUMENTATION

push hold cool down

Interaktiv faseAktivitets-assessment



THERA-KONCEPTET
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Vi tilbyder produkter og softwareløsninger til alle 
faser i rehabiliteringen og overfører videnskabelig 
viden til "Best Practice".

Interesseret? 
Indhent uforpligtende oplysninger nu!

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

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


