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Stabilizacja segmentarna odcinka lędźwiowego kręgosłupa



Stabilizacja segmentarna odcinka 
lędźwiowego

Wyniki najnowszych badań dotyczących leczenia dolegliwości 
kręgosłupa są jednoznaczne, i potwierdzają pozytywny wpływ 
segmentarnej stabilizacji odcinka lędźwiowego. 

Odpowiedzialne za pracę odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
są w największej mierze: mięsień poprzeczny brzucha oraz 
mięsień wielodzielny. Przy czym, nie mówimy tu o mięśniach 
globalnych, lecz o „wrażliwych” głębokich mięśniach postural-
nych, stabilizujących naszą postawę i zapobiegających urazom. 
Ustawiają poszczególne trzony kręgu w prawidłowej pozycji 
pod kątem biomechaniki, by w ten sposób chronić krążki 
międzykręgowe przed nadmiernym obciążeniem.

Kontrola motoryczna kręgosłupa 
lędźwiowego

Wielu pacjentów mających problemy z kręgosłupem, utraciło 
kontrolę motoryczną w odcinku lędźwiowym. W Centrum Terapii 
Pleców nauka odpowiednich ruchów, które są wyzwaniem dla 
koordynacji ruchowej, znacznie poprawia tę kontrolę i tworzy 
solidną bazę pod dalszy trening. 

Współczesny trening pleców polega na
· stabilizacji segmentarnej odcinka lędźwiowego 

· kontroli motorycznej odcinka lędźwiowego kręgosłupa

· treningu mięśni głębokich
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Certyfikat CE zgodnie z wytycznymi odnośnie  
produktów medycznych 93/42/EWG
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1. MULTIFIDUS-TRAINER 907
 Stabilizacja segmentarna odcinka  
 lędźwiowego w pozycji siedzącej.

 Wymiary: 
 dł. 201 cm x szer. 95 cm x wys. 170 cm

2. TRANSVERSUS-TRAINER 917
 Trening mięśni głębokich tułowia  
 w pozycji leżącej.

 Wymiary: 
 dł. 139 cm x szer. 95 cm x wys. 145 cm

3. STANDING STABILISATION 927
  Stabilizacja odcinka lędźwiowego  
 w pozycji wyprostowanej stojącej.

 Wymiary: 
 dł. 131 cm x szer. 95 cm x wys. 178 cm

4. LATERAL SHIFTING 937
 Stabilizacja tułowia w płaszczyźnie  
 czołowej w pozycji stojącej.

 Wymiary: 
 dł. 132 cm x szer. 95 cm x wys. 187 cm

5. STANDING ROTATION 947
 Rotacja tułowia w pozycji stojącej.

 Wymiary: 
 dł. 162 cm x szer. 95 cm x wys. 197 cm

Firma DR. WOLFF® opracowała urządzenia treningowe  
specjalnie pod  segmentarną stabilizację odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa. Ich przemyślana, zaawansowana technologicznie 
konstrukcja oferuje unikalne (opatentowane) rozwiązania pod 
względem biomechaniki.

Dzięki temu, że są łatwe i wygodne w obsłudze, pacjent  
szybko opanowuje poszczególne ćwiczenia i może  
trenować samodzielnie.
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