
OPPLEVE 
BEVEGELSE

"Livet er som en sykkel, man må 
bevege seg forover for å ikke miste 
balansen." Albert Einstein



HVA GJØR  
BEVEGELSE-
STRENINGEN?
Bevegelsestrening er det sentrale tiltaket til 
mobilisering og aktivering av pasienter under 
rehabilitering. Det forbedrer pasientenes livskvalitet.

"Mange pasienter har ikke mulighet for 
tilstrekkelig aktivering grunnet manglende 
evne til å gå. Pasienter som kan gå, blir 
ofte begrenset i hverdagsaktivitetene sine 
grunnet redusert ganghastighet og mindre 
kraft og utholdenhet. Pasientene tilpasser 
seg ikke det høye energikravet til hverdagen 
over tid. Formålet med regelmessig 
bevegelsestrening er helt klart med tanke på 
dette. Med THERA-Trainer kan man ikke bare 
stille inn treningsintensiteten høyt nok, men 
også ofte nok!"

Hans Lamprecht, fysioterapeut
Fagreferent for nevrorehabilitering



Med den lille og praktiske ben- og overkropptreneren kan du tilby pasientene 
dine en mulighet til å øke kraft og utholdenhet, forbedre aktivitetsnivå og 
evne til å gå, i tillegg til å påvirke helsen og følelsen av velvære. 

Bruk "THERA-Training" som en fast del av behandlingsplanleggingen både 
i praksisen eller også hjemme hos pasientene.

ENKELT
PÅLITELIG
SIKKERT



 Assistiv trening
Aktivering av restmuskelkrefter 
ved støtte av motoren. Sensorer 
registrerer pasientens aktivitet.

 Passiv trening
Passiv mobilisering av 
muskulatur og ledd til forbedring 
av bevegeligheten. Forsiktig, 
skånsomt og trygt. 

 Aktiv trening
Trening av muskelkraft 
og utholdenhet gjennom 
en progressiv trening med 
bremsemotstand.

Pasientene trener med egen 
muskelkraft eller motorstøtte fra 
en rullestol, stol eller lenestol.

THERA-Trainer mobi



  12 gøyale, varierende videoruter* ** som motiverer

   For alle som vil ha mer – et spill som virkelig motiverer deg til å gi alt

  Virkelighetsnære opplevelser som fremmer sosial interaksjon

  Datasporing for å følge fremgangen

INTUITIV 
MOTIVERENDE 
ALLSIDIG

*    powered by MOTITECH - www.motitech.no | Du kan spørre om flere videoruter 
direkte fra samarbeidspartneren vår – velg blant 1200 videoer.

** Egne videoer kan også integreres

Behandlings- og 
dokumentasjonsprogramvaren 
THERA-soft
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Interessert?
Send en uforpliktende forespørsel om informasjon!

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

Utvikling

THERA-Trainer bemo

THERA-Trainer e-go

Tredemølle

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer tigo

ForskningVitenskapelige 
studier

Retningslinjer/bevis

THERA-Trainer 
Solutions

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer lyra

"BEST PRACTICE"


