sensbalance Therapy Chair
		

met Meet-, Oefen- en Game software

Een nieuw en effectief product met doelgerichte meetsoftware en afwisselende spelsoftware.
De Sensbalance Therapy Chair kan gebruikt worden om op een veilige manier zitbalans, rompstabiliteit, propriocepsis en coordinatie te trainen voor fitness, preventie en therapie.

Sensamove is een jong en innovatief bedrijf, dat interactieve bewegingsapparatuur
ontwikkelt en produceert. Sensamove wil bewegen stimuleren door het leuker en
afwisselender te maken en de resultaten van bewegen meetbaar te maken.
De producten helpen rompstabiliteit, coördinatie en reactievermogen te herstellen,
te verbeteren en in conditie te houden.

Sensbalance Therapy Chair
De Sensbalance Therapy Chair is een van sensoren voorziene balansstoel, die via een USB
kabel of via een draadloze verbinding aangesloten wordt op een eigen laptop of PC.
Het zitvlak heeft een zadelvorm en de armsteunen en de rugleuning zijn verstelbaar. Deze
balansstoel kenmerkt zich door zijn nauwkeurigheid en veiligheid, en is leverbaar in twee
varianten:

De Sensbalance Therapy Chair Basic wordt gebruikt wanneer een combinatie van globale
en intrinsieke spieren geoefend moet worden. Door het rubber kantelmechaniek moet
er meer kracht gebruikt worden voor een kanteling en worden globale spieren meer
aangesproken.

De Sensbalance Therapy Chair Pro wordt door het zeer flexibele kantelmechanisme
voornamelijk gebruikt om bij een bepaalde voorspanning van de globale spieren de
intrinsieke spieren aan te spreken. Het is hierdoor een geschikt hulpmiddel om met
dieperliggende spieren de fijne motoriek en kleine correctieve bewegingen te oefenen.

Toepassing
Beide Chairs zijn bedoeld voor lage rug oefeningen en bekken kanteloefeningen. Door
de zadelzit, de arm- en de rugsteunen is het een veilig oefenhulpmiddel voor ouderen
zonder angst om uit balans te geraken of te vallen. De zadelzit zorgt daarnaast voor
reproduceerbare beginhouding en vergelijkbare metingen bij elke volgende oefensessie.

Sensbalance Software
Met de Sensbalance Spel Software wordt het spelelement aan de oefeningen toegevoegd.
Bewegen wordt opeens heel erg leuk. Het plezier in het spel en toegenomen motivatie
hebben een positieve invloed op het doorzettingsvermogen en het effect van de
oefeningen, zowel individueel als in groepsverband!

Sensbalance Meet- & Oefen Software
Via het beeldscherm krijgt de gebruiker visuele feedback over de uitgevoerde bewegingen
van bekken en lage rug. Door deze biofeedback kan er efficiënter en leuker worden
geoefend.
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