
UPPLEV RÖRELSE

”Livet är som en cykel, du måste 
röra dig framåt för att inte tappa 
din balans.” Albert Einstein



HUR KAN 
RÖRELSETRÄNING 
HJÄLPA?
Rörelseträning är den huvudsakliga åtgärden för 
att mobilisera och aktivera patienten inom ramen 
för rehabiliteringen. Det förbättrar patientens 
livskvalitet.

”Många patienter får inte tillräckligt med 
aktivering på grund av att de har en bristande 
gångförmåga. Patienter med gångförmåga 
blir ofta begränsade i sina vardagsaktiviteter 
på grund av reducerad gånghastighet 
och förminskad styrka och uthållighet. 
Patienterna klarar inte i längden den mycket 
energikrävande vardagen. Sett ur den 
aspekten är syftet med den regelmässiga 
rörelseträningen tydligt. Med THERA-Trainer 
kan träningsstimulans inte bara ställas in 
lagom högt men även tillräckligt ofta!”

Hans Lamprecht, fysioterapeut
Specialiserad rådgivare för neurorehabilitering



Ge dina patienter med den lilla praktiska ben- och överkroppstränaren 
förmågan att främja styrka och uthållighet, för att förbättra deras aktivitet 
och gångförmåga samt att positivt påverka välbefinnandet och hälsan. 

Implementera ”THERA-Training” som en integrerad del av din 
behandlingsplanering för anläggningen och om möjligt hemma 
hos patienterna.

ENKEL
PÅLITLIG
SÄKER



 Assisterad träning
Aktivering av resterande 
muskelstyrka med hjälp 
av motorn. Sensorer känner 
av patientens aktivitet.

 Passiv träning
Passiv mobilisering av muskulatur 
och leder för att förbättra 
rörligheten. Mjukt, skonsamt 
och säkert. 

 Aktiv träning
Träna upp muskelstyrkan 
och uthålligheten genom 
progressiv träning med flexibla 
bromsmotstånd.

Dina patienter tränar med egen muskelkraft 
eller motorstöd från rullstolen, stolen eller 
fåtöljen.

THERA-Trainer mobi



   Tolv varierande videorutter * ** som är motiverande och roliga

    För dem som vill ha mer, ett spel som inspirerar utmärkt

   Realistiska erfarenheter som främjar social interaktion

   Dataspårning för att följa utvecklingsframsteg

INTUITIVT 
MOTIVERANDE 
MÅNGSIDIG

*    powered by MOTITECH - www.motitech.no | Fler videorutter från en databas 
med över 1200 videorutter kan beställas direkt från vår samarbetspartner.

** Även dina egna videor kan enkelt integreras

Terapi- och 
dokumentationsprogramvaran 
THERA-soft
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Är du intresserad?
Beställ information nu utan förpliktelser!

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

Utveckling

THERA-Trainer bemo

THERA-Trainer e-go

Löpband

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer tigo

ForskningVetenskapliga 
studier

Riktlinjer/bevis

THERA-Trainer 
Solutions

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer lyra

”BEST PRACTICE”


