Duurzaam, innovatief, efficiënt en speels:
oefentools voor elke leeftijdsgroep!
Oefenen met Inimove verbetert de fijne motoriek, de concentratie, de coördinatie
en versterkt hand-, arm- en schouderspieren.
Inimove introduceert duurzame, hoog kwalitatieve revalidatie-/oefenproducten:
de fijne motoriek, concentratie en coördinatie worden spelenderwijs geoefend. Gelijkertijd worden de spieren en gewrichten van de
hand, arm en schouders versterkt.
Inimove is een unieke oefentool voor letsels, veroorzaakt door o.a. CVA (Cerebro Vasculair Accident), sport of in verband met ADHD
etc. Het unieke en gepatenteerde product maakt onvoorspelbare bewegingen: dit maakt het leuk en uitdagend en voegt een
"competitie-element" toe, dat motiveert om te oefenen!
Inimove is ontwikkeld en getest in samenwerking met o.a. specialisten, fysiotherapeuten en patiënten.

Een studie (uitgevoerd door het Neuro Rehabilitation Center Brønderslev)
toont aan dat - na amper 4 weken (!) oefenen - CVA-patiënten 17% beter
presteren in revalidatie!
- bij de patiënten verbeterden de resultaten van de oefentherapie van 0,3
punten naar 5,6 punten!
- waar patiënten eerst 3x per week een oefensessie van 5 minuten vol konden
houden, verbeterde dit naar oefensessies van 10 minuten, 3x per dag!

Inimove kan gebruikt worden voor het oefenen van:
- fijne motoriek
- stabiliteit
- coördinatie
- gevoelsmatige stimulatie
- concentratie
- evenwicht
- reflexen
- kleine spieren en gewrichten van hand,
arm en schouders

Bovendien is klinisch bewezen dat Inimove de revalidatie stimuleert van:
- CVA
- hersenletsel
- handletsel
- tenniselleboog
- musculoskeletale klachten
- artritis
- frozen shoulder (stijve schouder)
- ADHD

… en natuurlijk gewoon voor het plezier!!
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PRODUCTKEUZE
De Inimove is verkrijgbaar in diverse modellen en gewichten. De productkeuze hangt af van het gewicht, het aantal schijven, de
grijpfunctie en vanzelfsprekend het doorzettingsvermogen, het trainingsvermogen en de motorische coördinatie van de patiënt.
Een CVA-patiënt kon bijvoorbeeld drie schijven op elkaar krijgen met een
Inimove Complex 4, na een eerste poging in het Neuro Rehabilitation
Center Brønderslev. Dit was al één schijf meer dan bij de eerste poging.
Anderen kiezen er voor de moeilijkheidsgraad geleidelijk toe te laten nemen,
bijvoorbeeld van week tot week met een toenemend aantal schijven.

De grootste Inimove Snake op 1 rij zetten is een uitdaging, onafhankelijk van leeftijd of handigheid. De Inimove Snake met 8 discs
daarentegen is voor een normaal mobiele patiënt makkelijk op een rij te zetten, terwijl het voor een patiënt met een hersenletsel,
oudere personen met zwakke handen en armen en voor motorisch zwakkere kinderen juist een hele opgave kan zijn.
Inimove Complex: in 3 verschillende moeilijkheidsgraden,
zodat oefeningen aan individuele behoeften aangepast kunnen
worden.
Art.nr. 210000
Art.nr. 210001
Art.nr. 210002

Inimove Complex: handvat met 4 discs
(gewicht: 265 gram)
Inimove Complex: handvat met 6 discs
(gewicht: 350 gram)
Inimove Complex: handvat met 8 discs
(gewicht: 435 gram)

Inimove Snake: in 2 verschillende moeilijkheidsniveaus.
Art.nr. 210003
Art.nr. 210004

Inimove Snake: 8 discs
(gewicht: 344 gram)
Inimove Snake: 12 discs
(gewicht: 511 gram)

Inimove Complex Duo: bestaand uit 8, 12 of 16 schijven,
welke aan weerszijden van het handvat bevestigd zijn.
Art.nr. 210006
Art.nr. 210007
Art.nr. 210008

Inimove Complex Duo: handvat met 8 discs
(gewicht: 435 gram)
Inimove Complex Duo: handvat met 12 discs
(gewicht: 645 gram)
Inimove Complex Duo: handvat met 16 discs
(gewicht: 779 gram)

Inimove Cognitive: 8 discs, bevestigd op een plaat. De
Cognitive kan derhalve op een tafel geplaatst worden, waarmee de patiënt dan (nog) geen grip hoeft uit te oefenen.
Later kan de patiënt de Cognitive in de hand houden en
draaiingen, flexibiliteit, kracht, concentratie etc. trainen.
Art.nr. 210009

Inimove Cognitive: 8 discs
(gewicht: 640 gram)
(Alle Inimove-producten zijn gemaakt van duurzaam, vernist beuken en zijn derhalve makkelijk hygiënisch en schoon te houden.
Bij de Inimove Complex kan het handvat verwijderd worden om te reinigen).
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