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Програмно-технічний комплекс Balance Trainer MFT 
 

Програмно-технічний комплекс Balance Trainer MFT призначений для тренування на 

координації та рівноваги 

(балансу) 

 

Програмно-технічний комплекс 

Balance Trainer MFT покращить 

координацію та рівновагу, що 

допоможе запобігти 

перевантаженню та покращити 

фізичний стан користувача. 

 

Програмно-технічний комплекс 

Balance Trainer MFT може 

використовуватися для 

тренування де завгодно: в 

тренажерному залі, залі ЛФК 

або в фізіотерапевтичному 

кабінеті. 

  

Хороша координація / баланс - 

це результат активного та 

регульованого контролю руху. 

Ось чому важливо активно 

навчитися ініціювати, зупиняти 

і рухатись у зворотньому напрямі за різними осями 

обертання. Чим меншими та витонченішими є 

збалансовані рухи пацієнта, тим кращою стає 

координація, рівновага та латеральність, що робить 

позитивний внесок у здоров'я користувача та якість 

життя. 

 

Також Програмно-технічний комплекс Balance 

Trainer MFT можна використовувати для 

поліпшення координації та пропріоцепції, а також у 

фізичній терапії для профілактики травм та 

реабілітації щиколоток, колін, стегон та хребта.  

 

 

Основні переваги використання Balance Trainer 

MFT 

 

❖ Стандартні значення для тесту на 

координацію / рівновагу на двох і одній нозі 

❖ Все програмне забезпечення на українській 

мові 

❖ Тест на координацію / рівновагу однієї ноги з оцінкою латеральності лівої та правої 

ноги Збереження результатів тесту та тренувань  

❖ Друк результатів тесту 
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❖ Відправка результатів тесту електронною поштою 

❖ Збереження результатів тесту у форматі PDF. 

❖ Терапевтичні та тренувальні програми на 2-х та одній нозі 

❖ Тренувальні ігри на двох і одній нозі 

 

Можливості Програмно-технічного комплексу Balance Trainer MFT: 
 

   
 

ТЕСТ НА 

КООРДИНАЦІЮ 

Тест координації 

показує ваш 

особистий рівень 

продуктивності, 

дозволяючи вам 

дізнатися, як 

оптимізувати вимоги 

до балансу. 

Під час тесту на 

координацію однієї 

ноги латеральність 

визначає ємність 

однієї ноги та 

порівнює її з ємністю 

іншої ноги. 

Латеральність менше 

10% є основою 

здорового 

навантаження на 

хребет і суглоби. 

ТЕРАПЕВТИЧНІ ТА 

ТРЕНУВАЛЬНІ 

ПРОГРАМИ 

П’ять терапевтичних та 

тренувальних програм 

на двох і одній нозі 

забезпечують 

мотивацію до 

якісного,ефективного 

тренування.Цифровий 

тренер допомагає всім 

- від початківців до 

досвідчених 

користувачів, 

контролювати прогрес 

у тренуванні та 

відновленні, а також 

оптимізувати якість 

тренувань. Результат - 

підвищення 

працездатності 

користувача, здорові 

суглоби та здорова 

спина. 

ІГРИ 

Програмно-технічний 

комплекс Balance Trainer 

MFT пропонує 6 

навчальних ігор, які також 

поділяються на вправи на 

дві ноги та одну ногу та 

забезпечують веселі 

тренування як для 

молодих, так і для людей 

у поважному віці. 

Залежно від гри, осі 

обертання вперед-назад, 

вліво-вправо або їх 

комбінації - процедури 

тренування та 

відновлення проходять 

користувачі 

цілеспрямовано. Доступні 

наступні ігри: пінг-понг, 

крос, метелик, лижні 

перегони, футбол, 

автоперегони. 

ОЦІНКИ ТЕСТУ 

Результати 

тестування 

програми та 

стандартні значення 

оцінюють 

координацію / 

рівновагу та 

латеральність 

користувача і 

вказують на дефіцит 

в них. 

Результати та 

значення можна 

зберегти у списку 

оцінок, надіслати 

електронним листом 

у вигляді PDF-

файлу та / або 

роздрукувати. 

 

Результати використання Програмно-технічного комплексу Balance Trainer MFT: 

 

➢ Підвищує ефективність користувача у побуті та в роботі 

Добре скоординовані м’язи рухаються точніше, допомагаючи уникнути зайвих витрат 

енергії. Як результат, користувач вдосконалює і згодом краще реалізувує силу, 

витривалість, рухливість та швидкість. Програмно-технічний комплекс Balance Trainer 

MFT також підвищує результативність у таких видах спорту, як: біг, гольф, 

скандинавська ходьба, піші прогулянки, м'яч, лижні перегони та гірські лижі, а також 

фітнес-тренування. 

 

➢ Зміцнює спину і підтримує суглоби здоровими 

Глибоко поставлені м’язи, на які не впливає традиційний режим тренування, 
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зміцнюються, допомагаючи захистити хребет. Постава користувача покращиться. 

Програмно-технічний комплекс Balance Trainer MFT також зміцнює ті дрібні м’язи, які 

оточують і захищають суглоби. Це запобігає перенапруженню та можливим проблемам 

із суглобами. Покращений час реакції / реакції на випадкові незручні рухи зменшує 

ризик побутових травм та ризик падіння в старості. 

 

➢ Забезпечує більше концентрації та творчості 

Програмно-технічний комплекс Balance Trainer MFT робить користувача більш 

розслабленими, креативнішими та підвищує вашу концентрацію.  

 

 
Тест на координацію на 

одній чи 2-х ногах 

 
 

 

 

 

Результати тесту на баланс 
Прогама тренування 

координації 

Тренувальна програма 

ФУТБОЛ 

 
 

Тренувальна програма ЛИЖІ 
Тренувальна програма КРОС 

 

Вимоги: Постійний нагляд та інструкції лікаря, терапевта, невролога чи реабілітолога 

необхідні при використанні Програмно-технічного комплексу Balance Trainer MFT для 

фізичної терапії. Вік користувача: від 4 до 100 років, відповідно до рівня фізичної підготовки. 

Вага: макс. вага тіла користувача 120 кг.  

Діти повинні займатися лише під наглядом лікаря, тренера або дорослого.  

 
 
З повагою,  
ТОВ "Медилайн"  
Данилюк Ростислав  
моб.: +38(063) 824-15-02,  
www.ml.com.ua 

 
 

http://www.ml.com.ua/
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ПРАЙС-ЛИСТ 

 

Фото Назва Продукту Ціна Валюта  

Програмно-технічний комплекс Balance Trainer MFT  

 

Програмно-технічний комплекс Balance 

Trainer MFT 

(Базова комплектація: Диск Челенж, Диск 

Фіт, Екран 43”, ходунки) 

3195 EUR  

 

Програмно-технічний комплекс Balance 

Trainer MFT 

(Стандартна комплектація: Диск Челенж, 

Диск Фіт, Екран 43”, ходунки, Тренування 

балансу сидячи: на м’ячі, на диску) 

3895 EUR  

 

 
З повагою,  
ТОВ "Медилайн"  
Данилюк Ростислав  
моб.: +38(063) 824-15-02,  
www.ml.com.ua 

 

http://www.ml.com.ua/

