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Metoda Neurac Diagnostyka i terapia funkcjonalna

Neurac (Neuromuscular Activation) jest nowatorską metodą terapii opracowaną 
przez norweskich lekarzy i terapeutów w kooperacji ze specjalistami z innych 
krajów. Oparta jest na doświadczeniach terapeutów pracujących na urządzeniu 
Redcord oraz na zasadach naukowych, które swoje potwierdzenie znajdują 
w wynikach wielu badań przeprowadzonych na całym świecie.

Teoretyczna podstawa metody Neurac wiąże się z generowaniem przez 
układ nerwowy prawidłowych wzorców motorycznych oraz z założeniem, że 
większość dysfunkcji narządu ruchu jest wywołana poprzez zaburzenie działania 
mechanizmów, które łączą pracę lokalnych i globalnych grup mięśniowych. Teoria 
ta, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, może być wykorzystana do wyjaśnienia 
przyczyn powstania dysfunkcji zarówno w obrębie stawów obwodowych, jak 
i w rejonie połączeń ruchowych kręgosłupa. Celem nerwowo-mięśniowej aktywacji 
(Neurac) jest przywrócenie prawidłowych programów motorycznych, które jest 
możliwe tylko na drodze intensywnego pobudzenia układu nerwowego. Aby takie 
działania przyniosły dobre skutki wszystkie ćwiczenia muszą być wykonywane 
w warunkach wolnych od dolegliwości bólowych. Wyłącznie w takich warunkach 
terapia Neurac będzie przynosiła pożądane efekty.

Terapia Neurac

Szkolenia

Szkolenia z zakresu metody Neurac organizowane są przez firmę  
Meden-Inmed we współpracy z grupą międzynarodowych instruktorów. Mają one 
na celu przedstawienie szczegółów obsługi wszystkich elementów zestawów do 
ćwiczeń w podwieszeniu Redcord, zasad ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach 
kinematycznych oraz dogłębnego wprowadzenia w arkana diagnostyki, leczenia 
i treningu wykorzystywanych w metodzie Neurac.

Kurs Neurac 1 trwa 3 dni i obejmuje 21 godzin wykładów oraz praktyki, po jego 
zakończeniu uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat respektowany we 
wszystkich krajach uwzględniających w systemach opieki zdrowotnej metodę 
Neurac (m.in. większość krajów europejskich, USA, Japonia). Ukończenie szkolenia 
z zakresu metody Neurac gwarantuje bezpieczne i efektywne wykorzystanie 
stanowisk do rehabilitacji firmy Redcord.

Leczenie dysfunkcji układu mięśniowo-
szkieletowego człowieka, u których 
podstaw leżą zaburzenia związane 
z kontrolą nerwowo-mięśniową, wymaga 
specyficznego podejścia. Diagnostyka 
funkcjonalna w oparciu o metodę Neurac 
i wynikająca z niej terapia w prosty 
i zarazem skuteczny sposób prowadzi 
do wykrycia i wyeliminowania przyczyn 
tego typu problemów. Skuteczność 
tej metody polega na mnogości 
możliwości terapeutycznych, które 
pozwalają na eliminację dolegliwości 
bólowych i ćwiczenie w prawidłowych 
wzorcach ruchowych z jednoczesnym 
dopasowaniem obciążeń do aktualnego 
stanu funkcjonalnego pacjenta. W praktyce 
stosowanie metody Neurac na aparatach 
Redcord pozwala na zaspokojenie 
potrzeb szerokiej gamy pacjentów, którzy 
wymagają kinezyterapii, czyli leczenia 
ruchem.

Lech Wojdyła
specjalista ds. szkoleń Neurac

Maciej Biały
specjalista ds. szkoleń Neurac

lwojdyla@meden.com.pl
+48 663 746 445

mb@redcord.com.pl
+48 782 668 617
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Redcord Axis Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

•	 przeprowadzanie ćwiczeń w zgodzie z prawami anatomicznymi 
i biomechanicznymi,

•	 zwiększenie zakresu i poziomu trudności ćwiczeń dla wszystkich wzorców 
motorycznych wykorzystywanych podczas terapii Neurac,

•	 precyzyjną kontrolę nad rotacją w trakcie ćwiczeń,
•	 utrzymanie równego obciążenia obu stron ciała użytkownika,
•	 wzmacniający trening funkcjonalny dla konkretnych partii ciała,
•	 trening całego ciała przy pomocy jednego urządzenia,
•	 wprowadzenie ćwiczeń skierowanych do profesjonalnych sportowców, które 

można modyfikować w zależności od wymagań,
•	 wprowadzenie bardziej wymagających ćwiczeń poprzez zwiększanie rotacji 

w czasie.

Redcord Axis to najnowszy produkt firmy Redcord, pozwalający na wprowadzenie 
ćwiczeń wykorzystujących rotację. Aparat Redcord Axis umożliwia:

Medycyna - rozwiązania wspomagające  
leczenie objawów bólu mięśniowo-
szkieletowego oraz dysfunkcji nerwowo-
mięśniowych.

Stworzony dla:

Zastosowanie systemów
Redcord:

•	 Profesjonalistów z dziedziny rehabilitacji 
pracujących z pacjentami z objawami 
bólu mięśniowo-szkieletowego lub 
dysfunkcjami nerwowo-mięśniowymi, 
np.: fizjoterapeuci, chiropraktycy, 
lekarze medycyny.

•	 Pacjentów z bólem mięśniowo 
-szkieletowym lub dysfunkcją nerwowo-
mięśniową (bóle i urazy barków, odcinka 
szyjnego kręgosłupa, pleców i inne).

Użytkownicy indywidualni - rozwiązania 
dostosowane do spersonalizowanych 
potrzeb osób zainteresowanych własnym 
rozwojem fizycznym i poprawą jakości 
życia.

Stworzony dla:

•	 Instruktorów fitness i trenerów 
personalnych oferujących usługi dla 
osób prywatnych.

•	 Indywidualnych użytkowników bez 
względu na wiek i umiejętności, 
aktywnie spędzających czas.

•	 Trenerów i profesjonalnych sportowców 
dążących do osiągnięcia lepszych 
wyników i szukających sposobu na 
zapobieganie przyszłym urazom.

•	 Sportowców amatorów na każdym 
etapie treningu, poszukujący nowych 
rozwiązań wspomagających ich rozwój 
fizyczny.

https://meden.com.pl/oferta/aparaty-redcord-pojedyncze/1621-redcord-axis-obrotowe-urzadzenie-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-redcord-pojedyncze/1621-redcord-axis-obrotowe-urzadzenie-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-redcord-pojedyncze/1621-redcord-axis-obrotowe-urzadzenie-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-redcord-pojedyncze/1621-redcord-axis-obrotowe-urzadzenie-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-redcord-pojedyncze/1621-redcord-axis-obrotowe-urzadzenie-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-redcord-pojedyncze/1621-redcord-axis-obrotowe-urzadzenie-do-aparatow-redcord.html


46   Kinezyterapia

Redcord Medical Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

Redcord Medical - systemy do ćwiczeń w podwieszeniu przeznaczone dla 
fizjoterapeutów 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:

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

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

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

  

 

 

Redcord Rehab Pro

Redcord Workstation Professional

dla 3 aparatów
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Redcord Workstation Professional

Wall Stand z 3 trawersami

Idealne rozwiązanie dla pomieszczeń z wysokimi sufitami lub gdy 
nie jest możliwe zamocowanie systemu do sufitu.

Redcord Medical Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

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

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.

Redcord Workstation Professional

Wall Stand z 3 trawersami

Redcord Workstation Professional

Floor Stand z 3 trawersami

Systemy mocowane do sufitu:

https://meden.com.pl/oferta/463-zestawy-redcord-medical-dla-profesjonalistow
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-medical-dla-profesjonalistow/1090-zestaw-redcord-workstation-professional-wall-stand-z-3-trawersami.html
https://meden.com.pl/oferta/463-zestawy-redcord-medical-dla-profesjonalistow
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-medical-dla-profesjonalistow/94-zestaw-redcord-workstation-professional-wall-stand-z-2-trawersami.html
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-medical-dla-profesjonalistow/94-zestaw-redcord-workstation-professional-wall-stand-z-2-trawersami.html
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-medical-dla-profesjonalistow/1790-zestaw-redcord-workstation-professional-floor-stand-z-konstrukcja-podlogowa-i-z-konstrukcja-sufitowa-z-3-trawersami.html
https://meden.com.pl/oferta/463-zestawy-redcord-medical-dla-profesjonalistow
https://meden.com.pl/oferta/463-zestawy-redcord-medical-dla-profesjonalistow
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-medical-dla-profesjonalistow/1090-zestaw-redcord-workstation-professional-wall-stand-z-3-trawersami.html
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-medical-dla-profesjonalistow/1790-zestaw-redcord-workstation-professional-floor-stand-z-konstrukcja-podlogowa-i-z-konstrukcja-sufitowa-z-3-trawersami.html


48   Kinezyterapia

Redcord Active Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

Redcord Active – systemy do ćwiczeń w podwieszeniu przeznaczone dla 
sportowców, trenerów, instruktorów fitness i do użytku domowego.

Ćwiczenia wykonywane w podwieszeniu są efektywnym i łatwym sposobem na 
poprawienie ogólnego stanu organizmu, wzmocnienie funkcjonalności konkretnych 
partii ciała oraz zapobieganie przyszłym urazom. By umożliwić korzystanie z tych 
ćwiczeń nie tylko terapeutom i ich pacjentom, firma Redcord opracowała systemy 
odpowiadające na potrzeby profesjonalnych sportowców, instruktorów fitness, 
trenerów osobistych oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem fizycznym.

Zalety systemów Redcord Active:

•	 uniwersalność pozwalająca na korzystanie z ćwiczeń w podwieszeniu niezależnie 
od wieku i umiejętności,

•	 widoczna poprawa wyników w krótkim czasie,
•	 łatwość w dostosowaniu do własnego poziomu rozwoju.

Systemy dla profesjonalistów:

Redcord Active Pro: zaawansowany zestaw mocowany do sufitu dla 
sportowców, instruktorów fitness oraz trenerów osobistych. Przeznaczony do 
ćwiczeń indywidualnych. Możliwość zamocowania na konstrukcji sufitowej lub 
konstrukcji przyściennej.

Redcord Active Pro Plus: zestaw Redcord Active Pro z aparatem Axis.

Redcord Tandem Station: stacja treningowa pozwalająca na pełne podwieszenie  
z 2 aparatami Trainer i aparatem Axis. 

Redcord Active Pro

Zalety systemów Redcord Active:

https://meden.com.pl/oferta/465-zestawy-redcord-active-do-fitness
https://meden.com.pl/oferta/465-zestawy-redcord-active-do-fitness
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-active-do-fitness/755-zestaw-redcord-active-pro.html
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-active-do-fitness/755-zestaw-redcord-active-pro.html
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Redcord Active Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

Systemy do zastosowań indywidualnych:

Redcord Portable Gym: przenośny zestaw fitness.
Redcord Mini Extra: rozbudowany zestaw przenośny do zastosowań 
indywidualnych.
Redcord Mini: podstawowy zestaw przenośny do zastosowań indywidualnych.
Redcord Home Gym: zestaw fitness do zastosowań domowych.

Niezbędne w Twojej praktyce!

Redcord Stimula+ to opatentowane przez firmę Redcord urządzenie 
do kontrolowanej wibracji w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, 
wykorzystywane w terapii metodą Neurac. Powstało dzięki dekadom badań 
i testów klinicznych przeprowadzonych przez naukowców i fizjoterapeutów 
współpracujących z firmą Redcord. Pozwala na przeprowadzenie zabiegów 
z wibracją o częstotliwości pomiędzy 15 a 99 Hz.

Wpływ wibracji na organizm:

•	 propriocepcja – zastosowanie wibracji w zakresie 80-99 Hz pobudza 
wrzeciona mięśniowe, będące najważniejszym receptorem mechanicznym 
w kinestezji,

•	 aktywacja mięśni – zastosowanie wibracji w zakresie 30-50 Hz pobudza 
mięśnie, szybkość przekazywania informacji i synchronizację motoryczną,

•	 współskurcz mięśni antagonistycznych – dzięki odruchom rdzeniowym 
wibracja wyzwala współskurcz mięśni antagonistycznych,

•	 ulga w bólu – zastosowanie wibracji w zakresie 50-99 Hz pozwala na 
uśmierzenie bólu, co jest związane prawdopodobnie z mechanizmami 
centralnymi i mechanizmami tzw. „bramek kontrolnych ”.

Sterownik generujący wibracje pozwala na regulację i kontrolę nad poziomem 
zastosowanej energii, wzorem wibracji i czasem jej zastosowania.

Redcord Mini

Redcord Mini Extra

Redcord Portable Gym

Redcord Home Gym

Redcord Active Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/651-zestaw-do-cwiczen-w-podwieszeniu-redcord-mini-extra.html
https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/651-zestaw-do-cwiczen-w-podwieszeniu-redcord-mini-extra.html
https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/99-zestaw-do-cwiczen-w-podwieszeniu-redcord-mini.html
https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/99-zestaw-do-cwiczen-w-podwieszeniu-redcord-mini.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/971-sterownik-wibracji-redcord-stimula.html
https://meden.com.pl/oferta/465-zestawy-redcord-active-do-fitness
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-active-do-fitness/758-zestaw-redcord-portable-gym.html
https://meden.com.pl/oferta/465-zestawy-redcord-active-do-fitness
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-active-do-fitness/757-zestaw-redcord-home-gym.html
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-active-do-fitness/758-zestaw-redcord-portable-gym.html
https://meden.com.pl/oferta/465-zestawy-redcord-active-do-fitness
https://meden.com.pl/oferta/zestawy-redcord-active-do-fitness/757-zestaw-redcord-home-gym.html
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Redcord Elementy składowe zestawów

Urządzenia i aparaty:

Redcord Stimula
Urządzenie do kontrolowanej 
wibracji w zamkniętych łańcuchach 
kinematycznych, mocowane do linek 
aparatu Redcord.

Redcord Axis
Wielofunkcyjny aparat umożliwiający
przeprowadzenie ćwiczeń z rotacją, 
mocowany do aparatu Redcord Trainer.

Redcord Trainer
Wielofunkcyjny aparat do ćwiczeń, 
mocowany do sufitu, konstrukcji sufitowej 
lub konstrukcji przyściennej.

Redcord Mini
Przenośny, wielofunkcyjny aparat 
do ćwiczeń, mocowany do sufitu, 
drzwi lub innego stabilnego 
elementu poprzecznego (gałąź 
drzewa, poręcz, poprzeczka 
bramki, inne).

Konstrukcje sufitowe i przyścienne:

Konstrukcja sufitowa z dwoma 
trawersami, rozmiar 180 cm x 77 cm, 
max. obciążenie 150 kg.

Dodatkowy trawers do konstrukcji 
sufitowej.

Neurac (Neuromuscular Activation) 
jest metodą terapii opracowaną na 
początku XXI wieku przez norweskich 
lekarzy i terapeutów w kooperacji ze 
specjalistami z innych krajów. Oparta 
jest na doświadczeniach rehabilitantów 
pracujących z urządzeniem Redcord 
oraz na zasadach naukowych, 
które swoje potwierdzenie znajdują  
w wynikach wielu eksperymentów 
przeprowadzonych na całym świecie. 

Po więcej informacji zapraszamy na:

www.redcord.com.pl

Prowadzimy również szkolenia  
m.in. z zakresu pracy metodą Neurac, 
więcej na:

www.ckmed.pl

https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/99-zestaw-do-cwiczen-w-podwieszeniu-redcord-mini.html
https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/99-zestaw-do-cwiczen-w-podwieszeniu-redcord-mini.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-redcord-pojedyncze/98-aparat-redcord-trainer.html
https://meden.com.pl/oferta/konstrukcje-do-aparatow-redcord/766-konstrukcja-sufitowa-z-dwoma-trawersami-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/285-systemy-redcord-therapy-master
https://meden.com.pl/oferta/konstrukcje-do-aparatow-redcord/1431-dodatkowy-trawers-do-konstrukcji-sufitowej-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-redcord-pojedyncze/1621-redcord-axis-obrotowe-urzadzenie-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/285-systemy-redcord-therapy-master
https://meden.com.pl/oferta/konstrukcje-do-aparatow-redcord/1431-dodatkowy-trawers-do-konstrukcji-sufitowej-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-redcord-pojedyncze/98-aparat-redcord-trainer.html
https://meden.com.pl/oferta/aparaty-redcord-pojedyncze/1621-redcord-axis-obrotowe-urzadzenie-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/971-sterownik-wibracji-redcord-stimula.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/971-sterownik-wibracji-redcord-stimula.html
https://meden.com.pl/oferta/konstrukcje-do-aparatow-redcord/766-konstrukcja-sufitowa-z-dwoma-trawersami-redcord.html
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Dodatkowe nóżki do mocowania 
stelażu o dł. od 15 do 120 cm,
max. obciążenie 200 kg.

Stelaż do pojedynczych aparatów 
o regulacji wys. w zakresie 26-87 cm, 
dla sufitów o wysokości 266-327 cm,
max. obciążenie 250 kg.

Dodatkowe nóżki do stelaża dla 
pojedynczych aparatów, łączna 
regulacja wysokości w zakresie  
88-187 cm, dla sufitów o wysokości  
328-427 cm, max. obciążenie 250 kg.

Podwieszka wąska zakończona 
metalowym kółkiem, rozmiar  
94,5 cm x 10 cm x 4,5 mm, 
max. obciążenie 100 kg.

Podwieszka szeroka zakończona 
metalowym kółkiem, strona wewnętrzna 
pokryta warstwą antypoślizgową, rozmiar 
85 cm x 23,5 cm x 5 mm, 
max. obciążenie 100 kg.

Podwieszka dzielona zakończona 
metalowym kółkiem, rozmiar 
73 cm x 10 cm x 3 mm, 
max. obciążenie 100 kg.

Komplet 2 szt. linek zwykłych z mocowaniem, 
dł. 30 lub 60 cm, kolor czerwony, 
max. obciążenie 150 kg.

Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, 
mały opór (czarne) lub duży opór (czerwone), dł. 30 cm, 
max. obciążenie 10 kg.

Nóżki do konstrukcji sufitowych i stelaże do montażu
pojedynczych aparatów:

Uwaga: pranie mechaniczne w temperaturze do 60°C, dla podwieszki szerokiej do 40°C

Podwieszki:

Linki zwykłe i elastyczne:

https://meden.com.pl/oferta/konstrukcje-do-aparatow-redcord/1436-stelaz-do-pojedynczych-aparatow-redcord-do-wysokich-pomieszcze.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/1438-podwieszka-dzielona-do-systemow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/konstrukcje-do-aparatow-redcord/1436-stelaz-do-pojedynczych-aparatow-redcord-do-wysokich-pomieszcze.html
https://meden.com.pl/oferta/konstrukcje-do-aparatow-redcord/1434-dodatkowe-nozki-dystansowe-do-konstrukcji-sufitowych-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/1028-podwieszka-waska-do-systemow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/1029-podwieszka-szeroka-pod-miednice-do-systemow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/1438-podwieszka-dzielona-do-systemow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/konstrukcje-do-aparatow-redcord/104-dodatkowe-nozki-do-stelaza-redcord-14050.html
https://meden.com.pl/oferta/konstrukcje-do-aparatow-redcord/104-dodatkowe-nozki-do-stelaza-redcord-14050.html
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/1029-podwieszka-szeroka-pod-miednice-do-systemow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/1028-podwieszka-waska-do-systemow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/285-systemy-redcord-therapy-master
https://meden.com.pl/oferta/285-systemy-redcord-therapy-master
https://meden.com.pl/oferta/konstrukcje-do-aparatow-redcord/1434-dodatkowe-nozki-dystansowe-do-konstrukcji-sufitowych-redcord.html
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Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, 
mały opór (czarne) lub duży opór (czerwone), dł. 60 cm, max. obciążenie 10 kg.

Linka czerwona z zaczepem 5 m, 
max. obciążenie 150 kg.

Linki zwykłe i elastyczne:

Właściwości linek elastycznych:

Elastyczność [%]: 33 50 100 150

Linki czarne: 4,0 4,7 6,7 8,6

Linki czerwone: 8,0 9,2 13,0 18,0

Poduszka sensomotoryczna Redcord 
Balance o śr. 33 cm, wys. 65 mm,
max. obciążenie 150 kg.

Akcesoria:

Wałek REDCORD ROLL o wymiarach 
56 x 15 cm (twardy).

Wieszak na akcesoria Hook Rail,
długość 51 cm.

Komplet 2 szt. uchwytów zwykłych
z zaczepem, max. obciążenie 100 kg.

Komplet 2 szt. uchwytów Power Grip, 
max. obciążenie 100 kg.

Zestaw Door Fix pozwalający na 
zawieszenie aparatów w wersji 
Mini na drzwiach.

https://meden.com.pl/oferta/dodatki/2013-wieszak-na-akcesoria-redcord-wall-caddy.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/1088-walek-do-masazu-miesni-i-rehabilitacji-redcord-roll.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/1441-zaczepy-redcord-doorfix-do-montazu-na-drzwiach.html
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/1440-uchwyty-redcord-z-zaczepem.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/1088-walek-do-masazu-miesni-i-rehabilitacji-redcord-roll.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/2013-wieszak-na-akcesoria-redcord-wall-caddy.html
https://meden.com.pl/oferta/poduszki-sensomotoryczne-i-podkladki-korekcyjne-sklep-medyczny/978-cwiczenia-beret-poduszka-sensomotoryczna-redcord-balance-33-cm.html
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/1441-zaczepy-redcord-doorfix-do-montazu-na-drzwiach.html
https://meden.com.pl/oferta/dodatki/1440-uchwyty-redcord-z-zaczepem.html
https://meden.com.pl/oferta/285-systemy-redcord-therapy-master
https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/1027-wzmocnione-uchwyty-power-grip-do-systemow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/285-systemy-redcord-therapy-master
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/linki/1314-linki-do-aparatow-redcord.html
https://meden.com.pl/oferta/redcord-mini/1027-wzmocnione-uchwyty-power-grip-do-systemow-redcord.html
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Skład zestawów Redcord Medical:

Nazwa

Redcord
Workstation 

Professional 3

Redcord
Workstation 

Wall 3

Redcord
Workstation 
Professional 
Floor Stand

Redcord Rehab 
Pro Plus

Redcord Rehab 
Pro

Konstrukcja sufitowa z 3 trawersami 1 - - - -

Konstrukcja sufitowa z 2 trawersami - - - - -

Konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową z 3 trawersami - 1 - - -

Konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową z 2 trawersami - - - - -

Konstrukcja podłogowa z konstrukcją sufitową z 3 trawersami - - 1 - -

Konstrukcja podłogowa z konstrukcją sufitową z 2 trawersami - - - - -

Redcord Trainer 3 3 3 1 1

Redcord Axis 1 1 1 1 -

Kpl. uchwytów zwykłych 4 4 4 2 1

Kpl. uchwytów Power Grip 1 1 1 1 1

Podwieszka wąska 2 2 2 2 2

Podwieszka szeroka 2 2 2 1 1

Podwieszka dzielona 1 1 1 1 1

Linka zwykła 60 cm, czerwona 2 2 2 2 2

Linka zwykła 30 cm, czerwona 2 2 2 - -

Linka elastyczna 30 cm, czarna 2 2 2 - -

Linka elastyczna 30 cm, czerwona 2 2 2 - -

Linka elastyczna 60 cm, czarna 2 2 2 2 2

Linka elastyczna 60 cm, czerwona 2 2 2 2 2

Poduszka sensomotoryczna 2 2 2 2 2

Wałek Redcord Roll 1 1 1 - -

Kpl. akcesoriów 1 1 1 1 1

Skład zestawów Redcord Active:

Nazwa

Redcord 
Active 

Pro Plus
Redcord 

Active Pro

Redcord 
Tandem 
Station

Redcord 
Home 
Gym

Redcord 
Portable Gym

Redcord 
Mini Extra

Redcord 
Mini

Konstrukcja przyścienna Wall Stand - - - - - - -

Redcord Trainer 1 1 2 1 - - -

Redcord Axis 1 - 1 - - - -

Redcord Mini - - - - 1 1 1

Kpl. uchwytów zwykłych 2 1 3 1 1 1 1

Kpl. uchwytów Power Grip 1 1 1 1 1 1 -

Podwieszka wąska 2 2 2 - - - -

Podwieszka szeroka 1 1 1 1 1 - -

Linka elastyczna 60 cm, czarna - - 2 - - - -

Linka elastyczna 60 cm, czerwona 2 2 2 - - - -

Poduszka sensomotoryczna 2 2 2 - - - -

Mata Redcord - - - - - - -

Redcord Doorfix (para) - - - - 1 1 -

Kpl. akcesoriów 1 1 1 1 1 1 1

Torba transportowa - - - - 1 1 1

https://meden.com.pl/oferta/285-systemy-redcord-therapy-master
https://meden.com.pl/oferta/285-systemy-redcord-therapy-master

