
LIIKUNTA 
KOKEMUKSENA

”Elämä on kuin pyöräilyä: 
on liikuttava eteenpäin pysyäkseen 
tasapainossa.” Albert Einstein



MIKÄ LIIKEHAR-
JOITTELU ANTAA?
Liikeharjoittelu on keskeinen toiminta potilaiden 
mobilisoinnissa ja aktivoinnissa kuntoutuksen 
osana. Se parantaa potilaidesi elämänlaatua.

”Monilla potilailla ei ole mahdollisuutta 
riittävään aktivoitumiseen johtuen 
kyvyttömyydestä kävellä. Kävelykykyiset 
potilaat jäävät usein pysyvästi heikentyneiksi 
päivittäisessä aktiivisuudessaan, mikä 
johtuu alentuneesta kävelynopeudesta ja 
heikentyneestä voimasta ja kestävyydestä. 
Potilaiden energiantarve arkielämässä 
kasvaa pysyvästi hallitsemattomaksi. 
Säännöllinen liikeharjoitus on tätä taustaa 
vasten kiistattomasti tarkoituksenmukaista. 
THERA-Trainer harjoittelu ei vain anna 
riittävästi ärsykkeitä, vaan tekee sen myös 
riittävän usein!”

Hans Lamprecht, fysioterapeutti
Neurokuntoutuksen asiantuntija



Tarjoa asiakkaillesi mahdollisuus voimansa ja kestävyytensä kohentamiseen 
pienellä ja kätevällä jalkojen ja ylävartalon kuntoilulaitteella. He aktivoituvat, 
heidän kävelykykynsä paranee ja heidän terveytensä kohenee. 

Käytä ”THERA-Training” terapioissasi sekä omissa tiloissasi että 
mahdollisuuksien mukaan potilailla kotonakin.

YKSINKERTAISTA
LUOTETTAVAA
VARMAA



 Avustava harjoittelu
Lepolihasvoiman aktivointi moottorin 
tukemana. Anturit havaitsevat 
potilaan aktiivisuuden.

 Passiivinen harjoittelu
Lihasten ja nivelten passiivinen 
mobilisointi liikkuvuuden 
parantamiseksi. Varoen, 
hellävaraisesti ja turvallisesti. 

 Aktiivinen harjoittelu
Lihasvoima- ja kestävyysharjoittelu 
asteittaisen harjoittelun kautta 
muuttuvilla jarruvastuksilla.

Potilaasi treenaavat omin lihasvoimin 
tai moottorin avustuksella rullatuolista, 
tuolista tai nojatuolista käsin.

THERA-Trainer mobi



   12 vaihtelevaa videoitua reittiä* **, jotka motivoivat ja ilahduttavat

    Kaikille enemmän haluaville on huippusuorituksiin kannustava peli

   Realistisia kokemuksia, jotka tukevat sosiaalista kanssakäymistä

   Tietojen tallennus kehityksen mittaamiseksi

INTUITIIVINEN 
MOTIVOIVA 
MONIPUOLINEN

*    powered by MOTITECH - www.motitech.no | Lisää videoituja reittejä 1200 videon 
valikoimasta voi tilata suoraan yhteistyökumppaniltamme.

** Myös omia videoita on helppo yhdistää laitteeseen

THERA-soft terapia- 
ja dokumentointiohjelma
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Kiinnostuitko?
Pyydä nyt lisätietoja sitoumuksetta!

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

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer lyra

Kehitys

THERA-Trainer bemo

THERA-Trainer e-go

Juoksumatto

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer tigo

TutkimusTieteelliset 
tutkimukset

Suuntaviivat/näyttö

THERA-Trainer 
Solutions

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer lyra

Parhaat käytännöt 
(”BEST practice”)


