REDCORD
Czynne i bierne æwiczenia w podwieszeniu

trening si³owy
trening stabilizacyjny
poprawa kontroli miêœniowej
ró¿ne formy terapii
terapia integracji sensorycznej
przeznaczony do:
oœrodków rehabilitacji
szpitali
domów opieki
klubów fitness
oœrodków sportowych
do u¿ytku domowego
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REDCORD
System konstrukcji, aparatów, podwieszek i akcesoriów to profesjonalne rozwi¹zanie dla: lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, instruktorów
fitnesu, trenerów sportowych, sportowców ró¿nych dziedzin oraz do indywidualnego u¿ytku domowego.
W wersji podstawowej aparat posiada dwie linki zakoñczone miêkkimi uchwytami. Do linek mocuje siê ró¿nego rodzaju podwieszki, uzyskuj¹c
optymalne mo¿liwoœci wykonywania æwiczeñ. Aparat mo¿na zamontowaæ bezpoœrednio do sufitu lub na konstrukcji sufitowej pozwalaj¹cej
zmieniaæ oœ podwieszenia. Zastosowanie aparatu REDCORD pozwala na szybkie, ³atwe i precyzyjne odci¹¿enie poszczególnych partii oraz
ca³ego cia³a.
G³ówn¹ zasad¹ w metodzie NEURAC jest stopniowanie trudnoœci æwiczeñ. Æwiczenia programowane s¹ w systemie progresywnym w celu
osi¹gania stopniowego postêpu i poprawy. Na najni¿szym poziomie s¹ æwiczenia w odci¹¿eniu, u³atwiaj¹ce ruch (do dyzpozycji s¹ elastyczne
linki i podwieszki). Na najwy¿szym poziomie stopniowanej skali s¹ æwiczenia wykonywane w tzw. ³añcuchach biokinematycznie zamkniêtych.
System tych æwiczeñ jest opracowany tak, aby fizjoterapeuta móg³ dostosowaæ wydolnoœæ pacjenta do wymaganego poziomu æwiczeñ.

SZKOLENIA PREZENTACJE
Metoda NEURAC przy zastosowaniu aparatów Redcord.
Prowadzimy szkolenia dla zorganizowanych grup terapeutów,
instruktorów fitnesu i trenerów sportowych w miejscu dogodnym
dla grupy (po wczeœniejszym ustaleniu).
Gwarantujemy solidn¹ wiedzê, praktyczne æwiczenia na aparatach
oraz drukowane materia³y szkoleniowe. Ka¿dy uczestnik otrzymuje
Certyfikat Norweski po ukoñczeniu II czêœci kursu.
Certyfikat jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
oraz uznawany na terenie ca³ej Europy.
Wiêcej informacji na www.meden.com.pl/szkolenia
Wojciech £uczak
Specjalista ds. szkoleñ
tel. 604 417 984
e-mail: wluczak@meden.com.pl

OPTYMALNE ROZWI¥ZANIE UMO¯LIWIAJ¥CE KOMPLEKSOWE
PROWADZENIE LECZENIA METOD¥ NEURAC
Bezpieczne podwieszenie dla wygodnej i efektywnej
terapii przeciwbólowej
Mo¿liwoœæ adaptacji dla wszystkich pacjentów
Wykorzystywane w diagnostyce dysfunkcji g³êbokich
miêœni stabilizuj¹cych oraz powierzchownych miêœni
ruchowych

Ulepszona konstrukcja kompatybilna
z urz¹dzeniem Redcord Stimula
pozwalaj¹cym na terapeutyczne
wykorzystanie wibracji
Atrakcyjny wygl¹d
Wygodny i ³atwy w obs³udze system
zmiany osi podwieszenia

Redcord Workstation Professional
Stanowisko Redcord Workstation Professional pozwala na wykorzystanie pe³nego zakresu æwiczeñ Neurac oferuj¹c trzy ruchome punkty
zaczepienia linek oraz mo¿liwoœæ podwieszenia ca³ego cia³a pacjenta.
Zestaw wskazany do pracy metod¹ NEURAC:

Konstrukcja sufitowa.
Zawieszenie sufitowe dla

Konstrukcja przyœcienna
wraz z konstrukcj¹ sufitow¹.

wysokoœci pomieszczenia
do 350 cm maksymalnie.

Wymiary:
Szerokoœæ: 180 cm
G³êbokoœæ: 200 cm
Wysokoœæ: 245 cm

Zawartoœæ zestawu Workstation Professional:
1 x Konstrukcja sufitowa z 3 trawersami, 2 x Aparat Redcord Trainer, 1 x Aparat Redcord Professional, Instrukcja obs³ugi

2 x Podwieszka pod miednicê

4 x linki Redcord, 30/60 cm

2 x Podwieszka kkg i kkd

2 x Linka 5 m z zaczepem

1 x Podwieszka pod g³owê

2 x Poduszka sensomotoryczna

1 x Wzmocnione uchwyty do r¹k

1 x Wa³ek 15 x 50 cm

3 x podwieszki dla r¹k, para

1 x Zwalniacz linki
3 x Klipsy

8 x Elastyczne linki 30/60 cm

1 x Wieszak na podwieszki i linki

ROZWI¥ZANIA DLA TERAPEUTÓW
Profesjonalne rozwi¹zania dla æwiczeñ metod¹ NEURAC
Bezpieczne podwieszenie dla wygodnej i efektywnej terapii przeciwbólowej
U³atwiaj¹ce wykonywanie æwiczeñ
Umo¿liwiaj¹ce wykorzystanie dodatkowych podwieszek i ró¿norodnych akcesoriów

Redcord Trainer zosta³ stworzony, by sprostaæ wymaganiom codziennego, forsownego
u¿ytkowania w profesjonalnych gabinetach terapeutycznych.
Firma Redcord gwarantuje, w oparciu o wyniki licznych testów, którym zosta³y poddane
wszystkie elementy, bezpieczne, d³ugotrwa³e i satysfakcjonuj¹ce u¿ytkowanie.
Uwaga:
Zestawy nie zastêpuj¹ w wystarczaj¹cym stopniu kompletnego stanowiska
Redcord Workstation i nie umo¿liwiaj¹ wdra¿ania pe³nowymiarowego leczenia
metod¹ Neurac.

Redcord Rehab Pro

Redcord Rehab

Rozwi¹zanie dla terapeutów wykorzystuj¹cych
szeroki zakres æwiczeñ oddzia³uj¹cych na ca³e
cia³o pacjenta.

Stanowi nieco l¿ejsz¹ wersjê Redcord
Rehab Pro.

Wykorzystanie podwieszek Redcord, poduszek
sensomotorycznych oraz specjalnie
zaprojektowanych elastycznych linek s³u¿¹cych
odci¹¿eniu zapewnia kontrolê nad form¹
wykonywania æwiczeñ niezale¿nie od poziomu
wytrenowania pacjenta.

Umo¿liwia stosowanie szerokiego
zakresu æwiczeñ korekcyjnych.

Redcord Rehab Pro & Redcord Rehab

Aparat Redcord Trainer

Podwieszka pod miednicê

Podwieszka kkg i kkd

Linka elastyczna czarna 60 cm

Linka 60 cm

Redcord Rehab Pro

Redcord Rehab

Nr artyku³u: 10140

Nr artyku³u: 10150

Zawartoœæ:
1 x Aparat Redcord Trainer z linkami
1 x Podwieszka pod miednicê
2 x Podwieszka kkd i kkg
1 x Podwieszka pod g³owê
1 x Wzmocnione uchwyty do r¹k (para)
2 x Poduszka sensomotoryczna
1 x Zwalniacz linki
2 x Linka, 60 cm
2 x Linka elastyczna czarna, 60 cm
2 x Linka elastyczna czerwona, 60 cm

Zawartoœæ:
1 x Aparat Redcord Trainer z linkami
1 x Podwieszka pod miednicê
2 x Podwieszka kkd i kkg
1 x Podwieszka pod g³owê
1 x Wzmocnione uchwyty do r¹k, para
1 x Poduszka sensomotoryczna
1 x Zwalniacz linki
2 x D³uga linka, 60 cm

Podwieszka pod g³owê

Plakat z æwiczeniami

Wzmocnione uchwyty do r¹k (para)

Poduszka sensomotoryczna

Instrukcja obs³ugi

Linka elastyczna czerwona 60 cm

Œruby mocuj¹ce

Zwalniacz linki

STO£Y TERAPEUTA
Komfortowe wykonanie æwiczeñ rehabilitacyjnych za pomoc¹ aparatów REDCORD umo¿liwiaj¹ 2-, 3-, 5-, 7- sekcyjne sto³y do masa¿u pod
ogóln¹ nazw¹ TERAPEUTA. Sto³y Terapeuta wytrzymuj¹ obci¹¿enie do 150 kg. Wymiary gabarytowe sto³ów: 205 x 67 cm, waga 95 kg.
Regulacja wysokoœci sto³u za pomoc¹ ramy wokó³ sto³u w zakresie 47 - 98 cm. Producent Meden-Inmed Sp. z o. o.

M-S2, M-P2

M-S3, M-P3

M-S5, M-P5

M-S7, M-P7

Typy ram:
F0: podstawa z 2 kó³kami i 2 stopkami

F4: podstawa z 4 kó³kami kierunkowymi oraz 4 stopkami

Kozio³ki, taborety, krzes³a:

Akcesoria:

pó³wa³ki

wa³ki

kliny

uchwyt na rêcznik

pas do stabilizacji

klin Kaltenborna

bananki do stabilizacji

ROZWI¥ZANIA DLA PACJENTÓW I OSÓB TRENUJ¥CYCH
Krêgos³up i stawy biodrowe
Redcord Trainer

Redcord Mini

Opracowany dla:

Podstawê zestawu stanowi
aparat Redcord Mini.
Redcord Mini umo¿liwia
prowadzenie æwiczeñ niemal
w ka¿dym otoczeniu.
Mo¿na zabraæ go ze sob¹
na wakacje lub w podró¿
s³u¿bow¹. Redcord Mini mo¿e
zostaæ podwieszony pod sufitem
(na hakach), na dowolnej ga³êzi,
poprzeczce, itp., lub te¿ we
framudze drzwi z wykorzystaniem
za³¹czonego systemu Doorfix.

pacjentów wymagaj¹cych zastosowania
æwiczeñ oddzia³uj¹cych na doln¹ czêœæ
krêgos³upa, miednicê i koñczyny dolne
osób pragn¹cych rozpocz¹æ trening
wzmacniaj¹cy i zapobiegaj¹cy
dysfunkcjom dolnej czêœci krêgos³upa,
miednicy i koñczyn dolnych

Aparat Redcord Trainer stanowi podstawê niniejszego zestawu.
Umo¿liwia on pe³ne wykorzystanie do³¹czonych podwieszek
i akcesoriów oraz wykonywanie specjalnych æwiczeñ stworzonych
z myœl¹ o indywidualnej kondycji trenuj¹cego.
Zestaw zawiera elastyczne linki s³u¿¹ce regulacji obci¹¿enia
w trakcie wykonywania æwiczeñ oddzia³uj¹cych na doln¹ czêœæ
krêgos³upa, miednicê i koñczyny dolne.

W zestawie znajduj¹ siê akcesoria niezbêdne do prowadzenia
æwiczeñ oddzia³uj¹cych na doln¹ czêœæ krêgos³upa, miednicê
i koñczyny dolne.
Nale¿y mieæ na uwadze, i¿ Redcord Mini posiada ograniczone
mo¿liwoœci w zakresie doczepiania podwieszek i jednoczesnego
przed³u¿ania linek.

Odcinek szyjny i bark
Redcord Trainer

Redcord Mini

Opracowany dla:
pacjentów wymagaj¹cych
zastosowania æwiczeñ
oddzia³uj¹cych na górn¹ czêœæ
krêgos³upa oraz okolicê barku
osób pragn¹cych rozpocz¹æ
trening wzmacniaj¹cy
i zapobiegaj¹cy dysfunkcjom
górnej czêœci krêgos³upa oraz
okolicy barku

Podstawê zestawu stanowi aparat
Redcord Mini.
Umo¿liwia prowadzenie æwiczeñ
niemal w ka¿dym otoczeniu.
Mo¿na zabraæ go ze sob¹ na
wakacje lub w podró¿ s³u¿bow¹.
Redcord Mini mo¿e zostaæ
podwieszony pod sufitem
(na hakach), na dowolnej ga³êzi,
poprzeczce, itp., lub te¿ we
framudze drzwi z wykorzystaniem
za³¹czonego systemu Doorfix.

Aparat Redcord Rainer stanowi postawê niniejszego zestawu.
Umo¿liwia on pe³ne wykorzystanie do³¹czonych podwieszek
i akcesoriów oraz wykonywanie specjalnych æwiczeñ stworzonych
z myœl¹ o indywidualnej kondycji trenuj¹cego.
Zestaw zawiera elastyczne linki skonstruowane specjalnie do
wspomagania æwiczeñ górnej czêœci krêgos³upa.

Krêgos³up i stawy biodrowe
Zawartoœæ zestawu:
Redcord Trainer - plecy i biodra
1 x Aparat Redcord Trainer
2 x Poduszka sensomotoryczna
2 x Podwieszka kkg i kkd
1 x Podwieszka pod miednice
2 x Linka czerwona, 60 cm
2 x Linka czerwona, 60 cm

Odcinek szyjny i bark
Zawartoœæ zestawu:
Redcord Trainer - plecy i biodra
1 x Aparat Redcord Trainer
2 x Poduszka sensomotoryczna
1 x Wzmocnione uchwyty do r¹k
2 x Podwieszka kkg i kkd
1 x Podwieszka pod g³owê
2 x Linka czerwona, 60 cm

W zestawie znajduj¹ siê akcesoria niezbêdne do prowadzenia
æwiczeñ oddzia³uj¹cych na górn¹ czêœæ krêgos³upa oraz okolicê
barku.
Nale¿y mieæ na uwadze, i¿ Redcord Mini posiada ograniczone
mo¿liwoœci w zakresie doczepiania podwieszek i jednoczesnego
przed³u¿ania linek.

Krêgos³up i stawy biodrowe
Zawartoœæ zestawu:
Redcord Mini - plecy i biodra
1 x Aparat Redcord Mini
2 x Podwieszka kkd i kkg
1 x Redcord Doorfix, para

Odcinek szyjny i bark
Zawartoœæ zestawu:
Redcord Mini - plecy i biodra
1 x Aparat Redcord Mini
1 x Wzmocnione uchwyty do r¹k
1 x Podwieszka pod g³owê
1 x Redcord DoorFix, para

Zawieszenie sufitowe dla wysokoœci pomieszczenia 240 - 250 cm. Dostêpne s¹ opcje dla innych wysokoœci pomieszczeñ.

