
idman təbabəti
intellektual fitnes 

kardiologiya
fitnes müalicəvi bədən tərbiyəsiaerob məşqlər

  fiziki aktivlik

aktiv reabilitasiya
balans

sağlam fəqərə  sütunutravmatologiya

idman

reabilitasiya

nevrologiya

anaerob məşqlər dözümlülük

ortopediya
koordinasiya
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Tergumed 3D kompleksi fəqərə sütununun bel nahiyəsinin 
vəziyyətini obyektiv qiymətləndirmək imkanı verir: əzələ 
gücünü və fəqərə sütununun 3 müstəvidə hərəkət 
həcmini: yığılma, açılma , öz oxu ətrafında fırlanma , yana 
əyilmə. Alınan nəticələr əsasında izometrik və auksotonik 
rejimdə bioloji əks-əlaqə ilə individual məşqlər keçirilir 

Tergumed® 3D
Tergumed 3D - əsas 

fizioloji rejimlərdə onurğa 
sütununun vəziyyətini 

üçölçülü qiymətləndirən 
nadir intellektual sistemdir

Tergumed 3D
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Tergumed 3D ilə obyektiv 
qiymətləndirmə
• Tergumed 3D - bütün onurğa sütunu üçün  universal

diaqnostika, test və reabilitasiya stansiyasıdır
• Tez, dəqiq və effektli testləşdirmə, erkən reabilitasiya:

kürəyin yığılması  /açılması, yan tərəflərə əyilmələr,
öz oxu ətrafinda fırlanma hərəkətləri

• Tergumed 3D hərəkətlərin diapazon və
koordinasiyasının izometrik maksimal testlərini,
dinamik testləri aparmağa imkan verir

• Tam «pasiyent kartını» almaq üçün 45-60 dəqiqə tələb
olunur

• Testləşdirmənin nəticələrinə görə reabilitasiya
məşqləri keçirmək olar: dözüm və hərəkətlərin
koordinasiyası üçün izometrik məşqlər, , yüklənməsiz
dinamik məşqlər.

• Tergumed 3D-də testləşdirmə və məşqlər pasiyent
istənilən vəziyyətdə (düz oturmaq vacib deyil) olduqda
aparıla bilər.

Tergumed 3D sisteminin 
xüsusiyyətləri
• Bioloji əks əlaqə ilə proqram təminatı məşqin

vizuallaşması sayəsində pasiyenti məşğələlərə
həvəsləndirməyə imkan verir, onun hərəkətlərinin
koordinasiyasını yaxşılaşdırır (2 cəhdi müqayisə
etmək yolu  ilə normativ hərəkətdən yayınmanın
vizuallaşması), monitorinq aparmağa imkan verir və
məşğələnin təhlükəsizliyini artırır.

• Trenajorun optimal  biomexanikası silsilə məşqlər
zamanı bədənin  funksional vəziyyəti ilə,  xəstənin
vəziyyətini müxtəlif formada  nizamlamagla təmin edilir.
Ayaqlar üçün dəstək və belə dayaq elektrik motorlar ilə
nizamlanır.
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Compass — reabilitasiya, idman təbabəti və intellektual fitnes 
konsepsiyasi tərəfdarlari ücün nəzərdə tutulmush professional 
tibbi trenajorlardir. Bu trenajorlar biomexanikanin tələblərinə 
tam cavab verir. Gisa müddətli nizamlama ilə pasientin 
trenajorda düzkün və ergonomik vəziyyeti təmin edilir.
Compass trenajorlari xəttində bədənin bütün əzələ gruplarini 
harmonik işlətməyə gadir texnologiyalar təgdim olunmuşdur.  

Compass®

Compass - Yüklənməni 
dəqiq hesablama imkanı 
olan tibbi güc. Compass 

trenajorları pasiyentin 
vəziyyətindən  asılı olaraq, 

bütün əzələ qruplarını 
müxtəlif rejimlərdə 

çalışdırmağ imkani verir

Compass

Parametrlərin monitorinqi və 
məşq məlumatlarının real zaman 

rejimində analizi üçün SmartPanel 
interaktiv sensor panelli 

Compass trenajorlarının opsional 
komlektləşdirilmə imkanı



İntellektual 
güc məşqi:
• Proxomed Intelligent Training sistemi məşqi idarə edir,

və həm tsiklik, həm də güc trenajorlarında ona nəzarət
edir.

• Bütün test və məşqlərin nəticələrinin sənədləşdirilməsi
müalicənin keyfiyyət standartlarına zəmanət verir.

• Məşq proqramları Proxomed çip-kartında saxlanılır və
kart trenajorun monitoruna daxil edildikdə işə salınır.

• Vizual əks əlaqə funksiyalı displey  məşq prosesini
dəstəkləyir.

• PowerWell proqram təminatı kalorinin yandırılmasına
nəzarətlə dözüm məşqlərinə gözəl əlavədir.

• Siz güc məşqlərində nəzarət edilən kalori yandırılması
ideyasını reallaşdıra bilərsiniz.

Proxomed Compass 
trenajorlarının əsas 
üstünlükləri:
• Proxomed yerə qənaət üçün Sompass Combi («ikisi

birində konsepsiyası») trenajorlarını təklif edir. Siz bu
avadanlıqdan istifadə etməklə, iki əzələ qrupunu bir
trenajorda məşq etdirə bilərsiniz.

• Pasiyentin fizioloji vəziyyətinin təmin olunması və əla
biomexanika.

• Hər bir trenajoru  SmartPanel  hesablayıcı çip-kartı
ilə interaktiv sensor paneli ilə təchiz etmək olar.

• Trenajorların əlavə kiçik tərəzilərlə
komplektləşdirilmək imkanı.

• Əla dizayn, uzunömürlü konstruksiya  və trenajorun
üzlük rənginin seçim imkanı.
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PrimusRS — dayaq-hərəkət aparatını funksional 
qiymətləndirmə, onun diaqnostikası və  reabilitasiyası 
üçün universal kompleksdir. Müxtəlif peşəkar və gündəlik 
hərəkətlərin (həm təcrid olunmuş, həm də kompleks 
hərəkətlər) simulyasiyası üçün böyük miqdarda adaptor və 
başlıqlarla təmin olunmuşdur. 

Müxtəlif hərəki müstəvilərdə məşqlər aparmağa imkan 
verir. Proqram təminatının  sensorlu monitoru və münasib 
interfeysi testləşdirmə və məşqi xeyli yüngülləşir. Test və 
məşqlərin məlumatları qorunur və sənədləşdirilir. 

PrimusRS®

İstifadə sahələri: istehsalat 
reabilitasiyası,  ortopediya, 

yuxarı və aşağı ətrafların 
reabilitasiyası, kürəyin 
reabilitasiyası, kardio-

pulmonoloji  reabilitasiya, 
neyroreabilitasiya, 

heriatriya, idman 
reabilitasiyası,  gücün 

testləşdirilməsi

PrimusRS
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• Daxil olan  platformalar:

- ağırlıq qaldırmanın imitasiyası, 

- dartıcı qurğu, 

- yuxarı və aşağı ətraflar, 

- müxtəlif peşə hərəkətlərinin imitasiyası. 
• Müqavimət rejimləri: passiv (CPM), izotonik, izometrik,
izokinetik. 
• məşqlər üçün genişlənmiş imkanlar: pliometriya, ritmik
sabitləşdirmə, neyro-əzələ bərpası, ekssentriklər. 
• Hərəkətlərin istənilən bucaq altında imitasiyası üçün
3600 tezliklə fırlanan  29 məxsusi adaptorla təmin 
olunmushdur. 
• Proqram təminatı müxtəlif hərəkət kompleksləri
ilə təhciz olunmush və Proxomed şirkətinin ProxOS 
əməliyyat sisteminə inteqrasiya edilmişdir.

 PrimusRS  kompleksinin 
üstünlükləri 

PrimusRS kompleksinin  
BTE komplekti•

Əsas PrimusRS trenajoru. Kompleksə aşağıdakı
platformalar daxildir: ağırlıq qaldırma imitasiyası, 
dartıcı qurğu, yuxarı və aşağı ətraflar, müxtəlif peşə 
hərəkətlərinin imitasiyası. 

 Trenajor aşağıdakı ləvazimatlar ilə komplektləşdirilib:
• Pasiyentin rahat  mövqe tutması üçün kreslo.  4 çarx
üzərində çevik hərəkət etmə. Mərkəzi bloklaşdırma 
mexanizmi (kreslonun hər iki tərəfindən). Söykənəcəyin 
əyilmə bucağının üfiqi vəziyyətədək nizamlanması. 
Primus RS kompleksinə bərkitmək üçün qoşqu qurğusu. 
Ölcüləri: 560x1500 mm. Çəkisi - 73 kq.
• İdman paketi PrimusRS Sport Package (idman başlıq
və alətləri toplusu: qolf, tennis, beysbol və i.a.). 
 Texniki xarakteristika:
• Trenajorun ölcüləri (UxExH): 1440x711x1980 mm.
Çəkisi: 365 kq.
• Elektrik qidalanması: 220V, 50Hs; istehlak edilən
cərəyan:  10,0 A-dək.
• Tələb olunan minimal  sahə: 8m2.
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