
TEHOKKAIN  
KÄVELYTERAPIA

Robotiikka-avusteinen kävelyharjoitus  
parhaaseen mahdolliseen terapiaan



”Fysio- ja toimintaterapia ovat 
tämänhetkisen ajattelutapamuutoksen 
keskiössä yhä useamman korkealaatuisen 
interventiotutkimuksen sekä onnistuneen 
motorisen terapiapolun vuoksi.

Painopiste on nykyään käytännönläheinen ja 
hyvin aktiivinen terapia. Monet tutkimukset 
osoittavat selvää annos-vasteperiaatetta. 
Hyvin erikostuneen harjoittelun lisäksi 
on mahdollisimman suuri intensiteetti 
olennaista. Tämä pätee erityisesti 
kävelykykykuntoutukseen.”

Sabine Lamprecht, 
FM Neurokuntoutus

Motoriikkaan erikoistunut Kliniken Schmieder, ”Neurologia- ja 
kuntoutus”, julkaisussa 2/2016, s. 80-81

MIKÄ TEKEE 
KÄVELYKUNTOUTUK- 
SESTA ONNISTUNEEN?
Vapaa, omalla voimalla tapahtuva kävely on 
keskeistä kävelyterapiassa. Vain intensiivinen 
harjoittelu tehorajoilla ja useat toistot johtavat 
menestykseen.



THERA-Trainer lyra toteuttaa intensiivisen kävelyharjoittelun tehorajoilla 
kuntoutuksen kaikissa vaiheissa. THERA-Trainer lyran avulla luodaan 
parhaat edellytykset, joilla vaikutetaan tapaan palata takaisin itsenäiseen 
jokapäiväiseen elämään. Äärimmäisen yksinkertainen käyttö ja nopea 
siirtyminen antavat takuun taloudellisesta käytöstä päivittäisessä 
terapiassa.

TEHOKAS 
YKSINKERTAINEN 
EDULLINEN



    Suuri toistomäärä
 Imitoimalla luonnollista 
askellusta kuntoutujat 
suorittavat THERA-Trainer 
lyralla jopa 20-kertaisen 
määrän toistoja juoksumatolla 
tapahtuvaan tai manuaaliseen 
kävelyharjoitteluun verrattuna. 

    Korkea nettoterapia-
aika:
  Suora lattiatason pääsy 
pyörätuolilla mahdollistaa 
helpon ja lyhyen siirtymisen.
Tämä mahdollistaa 
maksimaalisen terapia-ajan 
hyödyntämisen aktiiviseen 
harjoitteluun.

    Helppo käsittely 
 Potilaskohtaisiin säätöihin 
tarvitaan vain muutama 
intuitiivinen ote. Uusi henkilöstö 
harjaantuu ja sertifioidaan 
nopeasti käyttämään THERA-
Traineria.

    Langaton liitäntä
 THERA-Trainer lyra luo 
täydellisen dokumentaation 
harjoituksen edistymisestä. 
Terapian edistyminen 
voidaan näin aina toimittaa 
hoitohenkilökunnalle tai 
maksajataholle. 

 Jalkapöytä

Fysiologinen  
askel

THERA-Trainer lyra  
askel

THERA-Trainer lyra

 Kantapää



THERA-Trainer lyran biopalaute tunnistaa potilaan harjoituksen intensiteetin 
ja analysoi yksilöllisen aktiivisuustason. Potilas voi näin itse vaikuttaa 
harjoitusintensiteettiin ja lisätä, ylläpitää tai vähentää omaa aktiivisuuttaan. 

Kerätty tieto lähetetään suoraan älypuhelimeen tai tablettiin. 

MOTIVAATIO  
JA DOKUMENTOINTI

push  
(lisää)

hold  
(ylläpidä)

cool down  
(vähennä)

vuorovaikutteinenAktiviteetin arviointi



THERA-KONSEPTI
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MIKÄ TEKEE 
KÄVELYKUNTOUTUK- 
SESTA ONNISTUNEEN? Tarjoamme tuotteita ja ohjelmistoratkaisuja 

kuntoutuksen kaikkiin vaiheisiin ja siirrämme 
uusimmat tieteelliset havainnot ”Parhaisiin 
käytäntöihin”.

Kiinnostuitko? 
Pyydä nyt lisätietoja sitoumuksetta!

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

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


