
Два тренажери в одному Оптимальна позиція

Ступінь руху (балансу) балансувального пристрою 
регулюється в межах 0, 6 та 11 градусів. THERA-Trainer balo 
переходить із фіксованої рами для стояння (0 градусів) на 
тренажер динамічного балансу (6 та 11 градусів).

Якість „Зроблено в Німеччині“

»Зроблено в Німеччині« є синонімом найвищої якості, надійності та безпеки. Навіть на рівні розробки, ми сфокусовані на
внутрішніх перевірках безпеки. У наших тестових лабораторіях ми проводимо тести з великим навантаженням та перевірки
якості. 95% наших дбайливо відібраних постачальників мають штаб-квартири у Німеччині, тому »Зроблено в Німеччині«
відповідає дійсності. Враховуючи всі ваші вимоги, ми ретельно перевіряємо відповідність наших тренажерів щоденним
потребам медичних закладів.

Системи швидкого закріплення передньої частини стопи та 
п’ят налаштовуються без інструментів. Можна виконувати 
вправи в кроковому або паралельному положенні, або 
стоячи на одній нозі. Поверхня основи з протектором проти 
ковзання запобігає втраті пацієнтами опори.

Тренажер для стояння та балансування підходить для 
пацієнтів з ризиком падіння, а також для пацієнтів, прикутих до 
візка та навіть для пацієнтів у вегетативному стані.

Важливі цілі терапії на бало
> укріплення тазу та стабільність тулуба
> покращення балансу
> мобільність / нормалізація тонусу
> активація метаболізму та роботи серцево-судинної системи
> покращення дихання
> психологічна стабілізація

THERA-TRAINER
BALO 536
ТЕРА-Трейнер бало - це терапевтичний пристрій для безпечного динамічного тренування рівноваги (постуральний 
контроль). Він підходить для пацієнтів, які не можуть самостійно стояти, і був розроблений для щоденного використання в 
клініках та терапевтичних установах, а також для використання вдома. Він відповідає найновішим стандартам якості та 
безпеки.

Для широкого кола кристувачів
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Безпечне та динамічне тренування  
навіть для пацієнтів, що не можуть 
стояти самостійно 

balo 536

Назва Артикул Комплектація

Базовий пристрій A002-308 ••

Система швидкого кріплення стопи A002-345 ••

Система швидкого кріплення п'яток A002-346 ••

Балансувальний пристрій з низьким спротивом пружин A002-926 ••

Набір широких опорів для колін A002-347 ••

Набір опорів для стегон A002-350 ••

Стільниця з довгим кріпленням A002-310 ••

Подовження основи, сполучна частина, магнітна A004-915 ••

Подовження основи, середня частина, магнітна A004-916 ••

Рампа для подовження основи, магнітна A004-917 ••

Повний набір подовження основи вкл. рампу, магнітна A004-273 ••

Платформа для підвищення основи (сходинка) A002-765 ••

Набір опорів для колін A002-671 ••

Центральна подушка для опорів для стегон A003-726 ••

Пояс пацієнта розмір S / Пояс пацієнта розмір M A002-352/A002-353 ••

Пояс пацієнта розмір L / Пояс пацієнта розмір  XL A002-354/A002-355 ••

Подушка для підтримки паретичної руки A002-428 ••

Рама для підтримки верхньої частини тулуба A002-356 ••

Центральна подушка для рами для тулуба A002-357 ••

Електропідйомник 230 В A002-358 ••

Програмне забезпечення THERA-soft A006-630 ••

Медіа-станція (дисплей 49", міні-ПК, безпровідний ресивер, стійка під дисплей) A008-119 ••

Датчик біозворотного зв'язку типу A з сенсорною кнопкою A003-881 ••

Набір кріплення датчику до тренажеру A003-977 ••

ДАНІ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ - THERA-Trainer balo 536

Артикул A001-494

•  = Стандартна комплектація  • • = Опція
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Безпечне та динамічне тренування навіть для 
пацієнтів, що не можуть стояти самостійно 

balo 536
СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЮ 

ОПИС ПРИСТРОЮ THERA-Trainer balo - це механічний тренувальний пристрій, який забезпечує безпечне середовище для тренування 
вертикалізації та балансування (постуральний контроль) та загального відновлення м’язів 

ОСОБЛИВОСТІ - Два тренажери в одному: забезпечує ціле-орієнтоване, динамічне та безпечне тренування постурального контролю 
(динамічне тренування), а також швидку та легку вертикалізацію (жорстке тренування стоячи). Підходить також для 
пацієнтів, які не можуть стояти.

- Тренування постурального контролю в убезпеченому від падіння середовищі: Постуральний контроль становить 
основу всієї повсякденної діяльності. Цей важливий аспект (реабілітації) можна ефективно відновити шляхом 
повторюваних тренувань на межі можливостей. Немає ризику падіння, оскільки тіло закріплено в положенні стоячи.

- Швидке та легке очищення: ретельна дезінфекція можлива завдяки гладким поверхням.
- Налаштування без інструментів: легко та індивідуально адаптується до кожного користувача.
- Перспективне лікування: тренажер бало можна інтегрувати в комплексне рішення THERA-Trainer у будь-який час.

МІСЦЕ ВИКОРИСТАННЯ Підходить для використання у закритих приміщеннях у таких закладах, наприклад, як клініки, будинки для літніх людей, 
терапевтичні практики або вдома у пацієнта 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ -  Розміри (ДxШxВ): 118 см x 78 см x 95 - 125 см 
- Вага: близько 77 кг 
-  Умови навколишнього середовища під час використання: 

Температура: від 5 °C до 40 °C 
Відносна вологість: від 5 % до 93 % рт.ст. 
Тиск: від 700 гПа до 1060 гПа

-  Шум: LpA < 45 дБ (A)
-  Технічні параметри електропідйомника: 

Електроживлення: 230 В~, 50/60 Гц 
Запобіжники: 2 x 2A повільної дії
Клас захисту: II 
Ступінь захисту: Тип BF 
Категорія захисту: IP2X

-  Строк служби: 10 років

СУМІСНІСТЬ Програмне забезпечення THERA-soft

ВИМОГИ ДО ПАЦІЄНТА -  Вага пацієнта: макс. 140 кг
-  Зріст пацієнта: 150 - 200 см

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ -  Пакування (ДxШxВ): 120 см x 80 см x 120 см 
- Доставка: на палеті
-  Умови навколишнього середовища під час транспортування: 

Температура: від -25 °C до 70 °C 
Відносна вологість: від 5 % до 93 % рт.ст. 
Тиск: від 700 гПа до 1060 гПа

-  Введення в експлуатацію: авторизованим персоналом

СЕРВІС/ОБСЛУГОВУВАННЯ -  Сервіс: лише авторизованими сервісними інженерами
-  Обслуговування: Балансувальний пристрій: заміна через 5 років
-  Технічний огляд: кожні 24 місяці (рекомендація виробника)

РЕЄСТРАЦІЯ Медичний пристрій класу: I 
CE маркування: CE
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