
DEN MEST EFFEKTIVE 
GANGTERAPIEN

Automatisert gangtrening for best mulig terapi.



"På grunn av det økende antallet med 
intervensjonsstudier av høy kvalitet og 
vellykkede behandlingsveier i den motoriske 
rehabiliteringen, befinner fysioterapi 
og ergoterapi seg for tiden midt i et 
paradigmeskifte.

Fokuset i dag er en praksisorientert og svært 
aktiv terapi. Mange studier viser et klart dose-
respons-prinsipp. Ikke bare bør det trenes 
svært målrettet, men også så intensivt som 
mulig. Dette gjelder særlig for rehabilitering 
av evnen til å gå."

Sabine Lamprecht, 
M.Sc. Nevrorehabilitering

Motorik Beauftragte Kliniken Schmieder, i "Neurologie und 

Rehabilitation", Ausgabe 2/2016, pp 80-81

HVA GJØR  
GANGTERAPI 
VELLYKKET?
Å gå fritt på egenhånd er den grunnleggende 
intensjonen med gangtrening. Bare intensiv 
trening på ytelsesgrensen med mange 
repetisjoner fører til suksess.



Med THERA-Trainer lyra klarer man intensiv gangtrening på 
prestasjonsgrensen i hver fase av rehabiliteringen. Dermed gir THERA-
Trainer lyra de beste forutsetningene for at pasienten skal finne veien 
tilbake til en selvstendig hverdag. Den svært enkle betjeningen og raske 
klargjøringen gir effektiv bruk.

EFFEKTIV,  
ENKEL OG  
TILGJENGELIG



    Høy gjentakelse
 THERA-Trainer lyra imiterer det 
menneskelige gangmønsteret, 
og pasientene oppnår dermed 
et opptil 20 ganger høyere 
antall gjentakelser, i motsetning 
til tredemølle eller manuell 
gangtrening. 

    Den høyeste 
nettoterapitiden
Enkel tilgang og klargjøring 
før bruk gir maksimalt utnyttet 
treningstid for aktiv trening.

    Enkel betjening 
De pasientspesifikke 
innstillingene utføres enkelt.
Nytt personale kan læres opp og 
sertifiseres til bruk av THERA-
trainer på en halv time.

    Trådløs tilkobling
 THERA-Trainer lyra oppretter 
en komplett dokumentasjon av 
treningens fremdrift. 

Terapihistorikken kan dermed 
overføres til helsepersonellet.

 Mellomfoten
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gangmønster
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Biofeedback fra THERA-Trainer lyra gjenkjenner treningsintensiteten og analyserer 
det individuelle aktivitetsnivået til pasienten. Pasienten kan dermed øke, 
opprettholde eller redusere egenaktiviteten for å selv påvirke treningsintensiteten. 

De registrerte dataene overføres deretter direkte til en smarttelefon eller nettbrett. 

MOTIVASJON OG 
DOKUMENTERING

push hold cool down

Interaktiv faseAktivitetsvurdering



THERA-KONSEPTET
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Vi tilbyr produkter og programvareløsninger for 
alle faser av rehabiliteringen og overfører de 
nyeste vitenskapelige funnene i "Beste praksis".

Interessert? 
Send en uforpliktende forespørsel og be om informasjon.

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

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


