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Redcord Profi Munkaállomás
A Redcord Profi Munkaállomás a Redcord Medical megoldásainak legkomplexebb tornázási, kezelési
lehetőségeit nyújtja.
 Ez a speciális függesztéses rendszer, mely számos új
lehetőséget
kezelések

nyújt
során,

a

gyógytornászok

mind

a

számára

manuális

a

technikák

gyakorlásakor, mind a végtagok és a gerinc ízületeinek
kezelésekor.
 A beteg különböző testrészeinek fixálása mellett, a
pontosan meghatározott helyzetben történő mobilizálás
kivitelezésében a legjobb segítség a gyógytornász
munkájában.
 Nem

csak

a

tehermentesítésben

kiváló

segítség

(teherbírása 250 kg), hanem a dinamikus, izomerőt fejlesztő gyakorlatok és a szenzomotorium
fejlesztésekor is páratlanul alkalmazható.
 A mély, stabilizáló izmok aktiválódnak az instabil közeg miatt.
 Biztonságos felfüggesztés mellett kényelmesen és hatékonyan lehet csökkenteni a páciens fájdalmait.
A megfelelő felfüggesztésekkel és tesztelésekkel a „gyenge pontokra” fény derül, melyek minden
páciensre adaptálható gyakorlatokkal nagyon hatékonyan kezelhetők a Neurac módszer segítségével.
 A 3 függesztéses Redcord Professzionális Munkaállomás az egyetlen módja a Neurac módszer
használatának.
 Segítségével az egész test felfüggesztésre kerülhet. A Neurac kezelés célja a normális funkciók
fájdalommentes visszanyerése a sensomotoros ingerlés által, és a helyesen beállított gyakorlatok
végzésével.
A Redcord Profi Munkaállomást a DIA-MED KFT. szakemberei teherhordó mennyezetre rögzítik, és
munkatársaikat a helyes használatra betanítják.
Figyelem! A kezelőágy nem tartozéka a Munkaállomásnak, de tartozékként, bármely „Rombuszágy”
megrendelhető!

Redcord Profi Munkaállomás

-2Redcord Profi Munkaállomás - 3 Trainerrel
100003
 3 db Redcord Trainer
 1 db Redcord Axis
 1 db Redcord csúszó felfüggesztő
rendszer
 3 pár keskeny heveder
 1 pár PowerGrip fogantyú

 2 db 30 cm-es piros rugalmas kötél
/nagy ellenállású/
 2 db 60 cm-es fekete rugalmas kötél
/kis ellenállású/
 2 db 60 cm-es piros rugalmas kötél
/nagy ellenállású/

 2 db széles heveder

 1 db kötélereszték

 2 db combheveder

 3 db kötélkapocs

 1 db osztott fejheveder

 1 db fali tartó hevederek, kötelek számára

 2 db 5 m-es kötél kampóval

 1 készlet mennyezeti felfüggesztés

 2 db 60 cm-es kötél

 1 db Redcord Roll henger 15x50cm

 2 db 30 cm-es kötél

 2 db Redcord Balance egyensúlypárna

 2 db 30 cm-es fekete rugalmas kötél

 1 db felhasználói tájékoztató

/kis ellenállású/

 1 db gyakorlatok poszter
+betanítás
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 3 db Redcord Trainer
 1 db Redcord Axis
 1 db egyedi állvány csúszó felfüggesztő
rendszerrel
 3 pár keskeny heveder
 1 pár PowerGrip fogantyú

 2 db 30 cm-es piros rugalmas kötél
/nagy ellenállású/
 2 db 60 cm-es rugalmas fekete kötél
/kis ellenállású/
 2 db 60 cm-es piros rugalmas kötél
/nagy ellenállású/

 2 db széles heveder

 1 db kötélereszték

 2 db combheveder

 3 db kötélkapocs

 1 db osztott fejheveder

 1 db fali tartó hevederek, kötelek számára

 2 db 5 m-es kötél kampóval

 1 készlet mennyezeti felfüggesztés

 2 db 60 cm-es kötél

 1 db Redcord Roll henger 15x50cm

 2 db 30 cm-es kötél

 2 db Redcord Balance egyensúlypárna

 2 db 30 cm-es fekete rugalmas kötél

 1 db felhasználói tájékoztató

/kis ellenállású/

 1 db gyakorlatok poszter
+betanítás
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