
Specialista na spánek v rehabilitaci a péči

60 let zkušeností
zajišťuje naši pozici mezinárodně
uznávaného specialisty na spánek

Studie
potvrzují pozitivní účinek terapeutických
lůžek

Výzkum
v nemocničním „archivu spánku“ a
vědci v oboru ošetřovatelství
monitorují a zaznamenávají spánkové
zážitky, které tvoří základ výzkumu

Technologie
moderních vláknových kompozitních
materiálů jsou zkoumány a
implementovány do terapeutických
lůžek

Odborná péče
počítá s aplikací terapeutických matrací.
V mnoha zařízeních je používání
terapeutických matrací považováno za
denní standard. To je potvrzeno i na
www.Thevo-Liste.de

Po celém světě
 se lidé spoléhají na naše inovace, které
zlepší kvalitu jejich života

Po celém světě stojíme za nejvyšší kvalitou!
1. [Terapeutická lůžka]
Terapeutická lůžka povzbuzují tělo ke zlepšení regenerace,
pohody a kvality spánku díky svým unikátním patentovaným
konstrukcím.



MiS Micro-Stimulation®

Terapeutická lůžka Thevo -
udržujte svůj mozek v kondici!
Terapeutická lůžka Thevo automaticky zprostředkují sebemenší pohyb osoby – dokonce i dýchání – do
mikro-protipohybů. Tato MiS Micro-Stimulation® poskytuje pacientovi lepší vnímání těla, podporuje
průtok krve a podporuje mobilitu – klíč k regeneračnímu spánku. To je zvláště důležité pro pacienty
v pokročilém věku a osoby se speciálními potřebami.

1. [Terapeutická lůžka]
Terapeutická lůžka povzbuzují tělo ke zlepšení
regenerace, pohody a kvality spánku díky svým unikátním
patentovaným konstrukcím.

Matrace to sama nezvládne:
Rozdíl je v závěsném rámu terapeutického lůžka Thevo.
Jedinečná technologie integrované MiS Micro-Stimulation® je
klíčem k lepšímu spánku!



Thevo Spící hvězda

Thevo spící hvězda – Terapeutické lůžko pro děti

Pro senzorickou podporu
Mnoho dětí se speciálními potřebami má poruchy spánku nebo poruchy, které ovlivňují rodiče a další

členy rodiny. Tyto poruchy zahrnují; potíže s usínáním a udržením spánku, neklid během spánku a také

dezorientace po probuzení. Poruchy spánku ovlivňují přirozený růst a vývoj dítěte.

„Každou noc jsem Tima musela polohovat, nyní se
může během spánku samostatně otáčet bez mé
pomoci.

Timo se v noci i ve dne se spící hvězdou výrazně zlepšil!“
Anja Harms, Aurich

Kryt
je odnímatelný a
snadno se čistí pro
optimální hygienu

Odpružení křídel
mají pozitivní vliv na neklidný spánek
dětí tím, že poskytuje drobné
pohybové impulsy

Matrace
 je speciálně přizpůsobena
potřebám dětí se speciálními
potřebami, aby poskytovala
pohodlný pocit z ležení

ThevoSleepingStar

Navštivte nás

Polohovací odpružení
měkký pocit leženíè v prodloužených fázích spánku

je optimálně přizpůsobena požadavkům
pro spánek a ležení dětí se speciálními
potřebami

Lepší spánek s matrací pro senzorickou podporu
✓ MiS Micro-Stimulation® podporuje mobilitu
✓ Zlepšuje vnímání těla
✓ Snižuje křeče a bolesti
✓ Uklidňuje dítě pro regenerační spánek

Rozlišuje se podle:


