
EFFICIËNTE EN  
EFFECTIEVE  
LOOPTHERAPIE

Robot- ondersteunende looptraining  
voor optimale resultaten



„Het stijgende aantal hoogstaande interventie-
onderzoeken en succesvolle behandelingen in 
de motorische revalidatie heeft geleid tot een 
omwenteling in fysio- en ergotherapie.

Vandaag de dag ligt de nadruk op een 
zeer actieve therapie die strookt met de 
dagelijkse realiteit. Uit vele onderzoeken is 
het belang van bewegen en herstel naar voren 
gekomen. Er moet hierin niet alleen gericht 
worden getraind, maar ook zo intensief 
mogelijk. Dit geldt vooral voor herstel van de 
loopvaardigheid.“

Sabine Lamprecht, 
M.Sc. Neurorevalidatie

Motorik Beauftragte Kliniken Schmieder, in „Neurologie und 
Rehabilitation“, Uitgave 2/2016, pp 80-81

WAT MAAKT 
LOOPTHERAPIE TOT  
EEN SUCCES?
Vrij en zelfstandig lopen, dat is de 
basisintentie van deze looptherapie. Succes 
wordt behaald door intensief trainen tot de 
unieke prestatiegrens van iedere client.



De THERA-Trainer lyra maakt intensieve looptraining tot de prestatiegrens 
in elke revalidatiefase mogelijk. Zo creëert de THERA-trainer de beste 
voorwaarden om patiënten te ondersteunen op de weg terug naar 
zelfstandigheid. De THERA-Trainer lyra is eenvoudig te bedienen. Door 
de snelle transfer mogelijkheid kan er efficiënt worden getraind en 
alledaagse omstandigheden worden weerspiegeld.

DOELTREFFEND 
EENVOUDIG 
BETAALBAAR



    Hoog aantal 
herhalingen
 Met de THERA-Trainer 
lyra wordt het menselijke 
looppatroon nagebootst 
waardoor patiënten tot 20 keer 
zoveel herhalingen komen als 
met een loopband of bij manuele 
looptraining. 

     Beste nettotherapietijd
  Dankzij directe, gelijkvloerse 
toegang is de transfer zeer snel 
en gemakkelijk, zelfs voor de 
zwaarst aangedane patiënten. 
Zo kan de therapietijd maximaal 
worden benut voor actieve 
training.

    Buitengewoon 
gebruiksvriendelijk 
 Voor patiëntspecifieke 
instellingen zijn slechts een 
paar handelingen vereist. Nieuw 
personeel kan binnen een 
half uur in het gebruik van de 
THERA-trainer worden getraind 
en gecertificeerd.

    Draadloze verbinding
 De THERA-Trainer lyra maakt 
continue documentatie 
van de trainingsvoortgang 
mogelijk. Het therapieverloop 
kan hierdoor op elk moment 
aan het medisch personeel 
of de kostendrager worden 
doorgegeven. 

 Metatarsus

Fysiologisch  
looppatroon

Looppatroon THERA- 
Trainer lyra

THERA-Trainer lyra

 Hiel



De biofeedback van de THERA-Trainer lyra weerspiegelt de trainingsintensiteit en 
analyseert het individuele activiteitsniveau van de patiënt. Hierdoor kan de patiënt 
de trainingsintensiteit zelf beïnvloeden door de eigen activiteit te verhogen, gelijk 
te houden of te verminderen. 

De verkregen gegevens worden vervolgens direct naar een smartphone of tablet 
overgedragen. 

MOTIVATIE EN 
DOCUMENTATIE

push hold cool down

Interactieve faseBeoordeling van activiteit



HET THERA-CONCEPT
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Wij bieden producten en softwareoplossingen aan 
voor iedere fase in het revalidatieproces en delen 
actuele wetenschappelijke inzichten in "Best 
Practice".

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

Meer weten?
Vraag vrijblijvend informatie aan!
medica Medizintechnik GmbH 
Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germany 
Tel.: +49 7355-93 14-0 
info@thera-trainer.de
www.thera-trainer.de

Information Levare Cura
Nunspeterweg 122 | 8076PD | Vierhouten
0578-661120 
info@levarecura.com 
www.levarecura.com 


