
DEN EFFEKTIVASTE 
GÅNGTERAPIN

Robotunderstödd gångträning  
för bästa möjliga terapi



”På grund av stigande antal högkvalitativa 
interventionsstudier och framgångsrika 
terapibanor i den motoriska rehabiliteringen 
befinner sig fysio- och ergoterapin just nu 
mitt i ett paradigmskifte.

I förgrunden står idag en vardagsnära och 
mycket aktiv terapi. Flera undersökningar 
visar en tydlig dos-verkningsprincip. 
Träningen bör ske målmedvetet och även så 
intensivt som möjligt. Detta gäller särskilt för 
rehabilitering av gångförmågan.”

Sabine Lamprecht, 
M.Sc. Neurorehabilitering
Motorikansvariga Schmiederkliniker, i ”Neurologi och 

rehabilitering”, Utgåva 2/2016, s 80-81

VAD GÖR GÅNGTERAPI 
SÅ FRAMGÅNGSRIK?
Den grundläggande intentionen med gångterapin 
är att uppnå fritt gående av egen kraft. Enbart 
intensiv träning på prestationsgränsen med 
många upprepningar medför framgång.



Med THERA-Trainer lyra lyckas du med intensiv gångträning på 
prestationsgränsen i varje fas av rehabiliteringen. THERA-Trainer lyra 
skapar därmed de bästa förutsättningarna för att de berörda patienterna 
ska komma tillbaka till en självständig vardag. Genom enkel manövrering 
och snabb överföring kan utrustningen på ett effektivt sätt spegla de 
villkor som finns i vardagen. 

EFFEKTIV - ENKEL - 
TILLGÄNGLIG



    Hög upprepning
 Genom imitation av mänskliga 
gångmönster når patienterna 
ett antal upprepningar med 
THERA-Trainer lyra som är upp 
till 20 gånger så högt jämfört 
med löpband eller manuell 
gångträning. 

    Maximal 
nettoterapitid
  Den direkta tillgången i 
marknivå tillåter också att de 
svårast drabbade lätt kan ta 
sig in i träningsredskapet. Det 
möjliggör att terapitiden nyttjas 
maximalt för aktiv träning.

    Enkel hantering 
 Patientspecifika inställningar 
kräver bara några få intuitiva 
handgrepp. Ny personal kan 
på en halvtimme utbildas och 
bli certifierade för att hantera 
THERA-Trainern.

    Trådlös anslutning
 THERA-Trainer lyra producerar 
en fullständig dokumentation 
över träningens framsteg. 
Terapiförloppet kan därför 
alltid överföras till medicinsk 
personal eller kostnadsbäraren. 
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Biofeedbacksystemet hos THERA-Trainer lyra känner igen träningsintensiteten 
och analyserar patientens individuella aktivitetsnivå. Genom att höja, stoppa eller 
reducera den egna aktiviteten kan patienten själv påverka träningsintensiteten. 

De uppgifter som genereras kan anslutningsvis direkt överföras till en smartphone 
eller en surfplatta. 

MOTIVATION OCH 
DOKUMENTATION

push hold cool down

Interaktiv fasAktivitetsbedömning



THERA-KONCEPTET
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Vi erbjuder produkter och programvaror för alla 
faser i rehabiliteringen och överför aktuella 
vetenskapliga resultat i ”Best Practice”.

Är du intresserad? 
Beställ information nu utan förpliktelser!

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

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

Fysioline AB
Västberga Allé 9 | plan 8 | 12630 Hägersten
Tel. 0046-87 60 61 00 | info@fysioline.se 
www.fysioline.se


