
Terve välilevy pysyy
ennaltaehkäisevällä

venytys-
hoidolla pidempään
toimintakuntoisena
ja iän tuoma madal-
tuma ja rappeutuma
hidastuu.

Niqama

Paineesta johtuen
välilevy menettää
nestepitoisuutensa
ja hermo joutuu
pinnetilaan

Paine poistuu
ja hermo vapautuu.

Nikamaväli
seisten tai istuen

Nikamaväli
venytysasennossa
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Omatoimisesti käytettävä

mullistaa perinteisen selänhoidon
turvallisella ja helpolla
käytettävyydellä! Niin ammatti-
laisten hoitovälineenä kuin
itsehoitolaitteena
työpaikoilla.

NIQAMA Q2 selänvenytystuoli

Ortopedian, kirurgian ja traumatologian erikoislääkäri
Peter Pippingsköld

" Jokaisessa selkäpotilaita hoitavassa yksikössä tulisi olla
Niqama Q2 erikoistuoli, joka on myös erinomainen
hoitoväline työpaikoille. Niqama traktiotuolin käyttö
helpottaa ja tehostaa myös fysioterapeutin työskentelyä.
Potilaalle voidaan lyhyellä opastuksella opettaa hoitotuolin
käyttö. Näin hän pystyy jatkossa käyttämään hoitotuolia
turvallisesti ja omatoimisesti. "

" Itse käytän venytyshoitoja tärkeänä osana
selkäpotilaan kuntoutusta. Tuolin omatoiminen -
helppo ja turvallinen venytys tehdään jo työpaikan
taukotilassa, eikä akuutti selkäongelma ehdi edetä
sairaslomajaksoihin välttämättä ollenkaan. Tämä uusi
ja nykyaikainen hoitomuoto avaa aivan uudet
mahdollisuudet hoitaa suuria määriä selkäongelmaisia
suoraan siellä missä ongelmat sijaitsevat -
- eli suomalaisilla työpaikoilla."

Niqama

Peter Pippingsköld

KUN POTILAS ON TÄRKEIN
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Q2  OMINAISUUDET

Q2  KÄYTTÖKOHTEET
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poistaa selkäkivun usein välittömästi

estää selän ennenaikaista rappeutumista

hoitovaikutus koko rangan alueelle

helppo ja turvallinen käyttää ilman avustajia

turvalliset kallistuskulmat 0-20°

tehokas, jo 3-5 minuutin hoitojakso riittää

motorisoitu toiminta, portaaton kulman säätö

huoltovapaa, vankka rakenne

InnoSuomi -palkittu, kotimainen -tuotehi-tech

Niqama Q2 tuoli soveltuu yrityksille
ja työyhteisöille, liikuntakeskuksille,
kuntosaleille, oppilaitoksille, terveys-
keskuksille, sairaaloille, lääkäriasemille,
hoitolaitoksille, kylpylöille, hotelleille,
urheiluseuroille, hiihtokeskuksiin jne.
Sekä erinomaisesti myös yksityiskäyttöön.

Selkä-, niska- ja
hartiaongelmien
itsehoitoa työpaikan
taukotilassa muutamassa
minuutissa!

Fysioline Oy, Arvionkatu 2, 33840 Tampere
Puh. 03 2350 700    Email: info@fysioline.fi    www.fysioline.fi




