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Redcord Medical Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

Redcord Medical - systemy do ćwiczeń w podwieszeniu przeznaczone dla 
izjoterapeutów pracujących metodą Neurac.

• system zaprojektowany z myślą o przeprowadzaniu diagnostyki i zabiegów 
z wykorzystaniem metody Neurac,

• gwarancja bezpiecznego podwieszenia pacjenta,
• efektywne leczenie stanów bólowych,
• łatwość w osiągnięciu poprawnych biomechanicznie pozycji ułożeniowych, 

dzięki zastosowaniu linek elastycznych,
• szybka i łatwa regulacja linek i podwieszek,
• szeroki wachlarz ćwiczeń w podwieszeniu,
• uniwersalność systemu pozwalająca na dopasowanie do każdego pacjenta,
• swoboda w wykonywaniu ruchu mimo podwieszenia,
• ułatwienie wykonywania zabiegów metodami manualnymi.

Systemy mocowane do sufitu:

Zalety systemów Redcord Medical:

100003 Redcord Workstation Professional z 3 trawersami: zestaw przeznaczony 
do przeprowadzania zabiegów metodą Neurac, składający się z konstrukcji 
suitowej oraz 3 trawersów i 4 aparatów Redcord, umożliwiający pełne podwieszenie 
pacjenta i jednoczesne przeprowadzenie zabiegów wykorzystujących urządzenie 
Redcord Stimula.

100002 Redcord Workstation Professional z 2 trawersami: zestaw przeznaczony 
do przeprowadzania zabiegów metodą Neurac, składający się z konstrukcji 
suitowej oraz 2 trawersów i 3 aparatów Redcord, umożliwiający pełne podwieszenie 
pacjenta.

101031 Redcord Rehab Pro: rozbudowany zestaw stacjonarny, pozwalający na 
częściowe podwieszenie pacjenta i przeprowadzenie zabiegu metodą Neurac.
Możliwość zamocowania na konstrukcji suitowej lub konstrukcji przyściennej.

101030 Redcord Rehab Pro Plus: zestaw Redcord Rehab Pro z aparatem Axis.

101032 Redcord Rehab: podstawowy zestaw stacjonarny, pozwalający na 
częściowe podwieszenie pacjenta i przeprowadzenie zabiegu metodą Neurac.
Możliwość zamocowania na konstrukcji suitowej lub konstrukcji przyściennej.
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100102 Redcord Workstation Professional

Wall Stand z 2 trawersami

Idealne rozwiązanie dla pomieszczeń z wysokimi suitami lub gdy 

nie jest możliwe zamocowanie systemu do suitu.

Redcord Medical Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

100103 Redcord Workstation Professional Wall Stand z 3 trawersami: zestaw 
przeznaczony do przeprowadzania zabiegów metodą Neurac, składający 
się z konstrukcji przyściennej z konstrukcją suitową oraz 3 trawersów 
i 4 aparatów Redcord, umożliwiający pełne podwieszenie pacjenta i jednoczesne 
przeprowadzenie zabiegów wykorzystujących urządzenie Redcord Stimula.

100102 Redcord Workstation Professional Wall Stand z 2 trawersami: zestaw 
przeznaczony do przeprowadzania zabiegów metodą Neurac, składający się 
z konstrukcji przyściennej z konstrukcją suitową oraz 2 trawersów i 3 aparatów 
Redcord, umożliwiający pełne podwieszenie pacjenta.

100203 Redcord Workstation Professional Floor Stand z 3 trawersami: zestaw 
przeznaczony do przeprowadzania zabiegów metodą Neurac, składający się z 3 
trawersów i 4 aparatów Redcord na konstrukcji mocowanej do podłogi.

100202 Redcord Workstation Professional Floor Stand z 2 trawersami: zestaw 
przeznaczony do przeprowadzania zabiegów metodą Neurac, składający się z 2 
trawersów i 3 aparatów Redcord na konstrukcji mocowanej do podłogi.
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100203 Redcord Workstation Professional

Floor Stand z 3 trawersami

Systemy mocowane do suitu:
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