
Stå med hälen på „Max“
(stå bak och fram på enheten)
* Maximal amplitudöverföring till kroppen
* Låg frekvens mellan 5-10 Hz
* Mål: massageeffekt, maximal avböjning av
 Si-lederna, lindrar spänningar



Stå på tå med tårna på „Max“
* Låg till hög frekvens, beroende på
  vilken tillämpning (5 - 28 Hz)
* Mål: nedre benmuskler, anklar,
 lår, skinkor



* Sitt på enheten, lyft benen,
 händerna bakom nacken
* Olika amplituder beroende på sittposition,
 olika frekvenser beroende på användare (5 - 28 Hz)
* Mål: träning i bäckenbotten, byggande av magmuskler,
 Ischias, korsbensfog, fascia-träning,
 motverkar olika typer av inkontinens



Sitt på enheten, höj benen, armarna i en vinkel.
* Olika amplituder beroende på sittposition,
 olika frekvenser beroende på användare (5 - 28 Hz)
* Mål: träning i bäckenbotten, ischias,
 Si-leder, fascia-träning, magmuskelträning,
 motverkar olika typer av inkontinens



* Sitt på enheten, benen korslagda på plattorna. 
 Händerna bakom huvudet. Sträck åt vänster och höger.
* Olika amplituder beroende på sittposition,
 olika frekvenser beroende på användare (5 - 28 Hz)
*  Mål: träning i bäckenbotten, ischias, Si-leder, 
 fascia-träning, motverkar olika typer av inkontinens, 
 nacke och axlar.



* Stå med båda fötterna på plattan.
 Möjligt från fotläge “0” till “Max”. Kroppsrotation
 vänster och höger, vrid armarna.
* Låg till hög frekvens beroende på användare
 mellan 5 - 28 Hz.
* Mål: vibrationsövningar upp till bröstkot-området,
 knän, höfter, mage, skinkor, lår och underben.



* Ligg på ryggen, benen på plattorna,
 Häl vid „0“, knäveck vid „Max“. Träningsrulle
 eller en upprullad handduk under knävecket.
 (Vaderna måste kunna svänga fritt)
* Frekvens mellan 12 - 20 Hz, varaktighet mellan
 10 och 20 minuter,
* Mål: lymfatisk dränering, artros, minskning av
 Inflammatoriska parametrar, ödem, Bakercysta



* Ligg på ryggen, sätt fötterna på plattorna
* Frekvens 12 - 20 Hz, 8 till 12 minuter
* Mål: lymfatisk dränering, artros, minskning av
 Inflammatoriska parametrar, ödem



Placera båda händerna platta på plattan, raka
armhävningar, rör ditt huvud långsamt i alla riktningar.
* Frekvens 5 - 28 Hz, amplitud „0“ till „Max“
* Mål: nacke, axlar, armar, händer,
 spänningar i det övre området,
 metakarpaltunnelsyndrom, artros, fokal dystoni



Placera en hand platt på plattan, raka armhävningar,
lägg andra handen på höften (växla händer)
* Frekvens 5 - 28 Hz, amplitud „0“ till „Max“
* Mål: nacke, axlar, armar, händer, spänning
 i det övre området, metakarpaltunnelsyndrom, artros



Placera båda händerna på plattan,
ligg med knäna på golvet. 
Flytta huvudet långsamt i alla riktningar
* Frekvens 5 - 28 Hz, amplitud „0“ till „Max“
* Mål: nacke, axlar, armar, händer, 
 spänningar i övre området, metacarpal-tunnelsyndrom, 
 artros, fokal dystoni



Placera armarna på plattan, knäna på golvet
* Frekvens 5 - 28 Hz, amplitud „0“ till „Max“
* Mål: nacke, axlar, armar, händer, spänningar
 i det övre området, metakarpaltunnelsyndrom,
 artros, tennisarmbåge, tendinit, fokal dystoni



Stöd kroppen på armarna, fötterna på plattorna
från „0“ till „Max“. lyft och sänk rumpan upp och ner.
* Frekvens mellan 5 - 28 Hz
* Mål: magmuskelträning, bäckenträning, höftled, 
 knäled, fotled, förbättrad blodcirkulation, viktminskning.



Sitt på enheten med benen på golvet med
armarna hängande.
* Olika amplituder beroende på sittposition,
 olika frekvenser efter användaren 5 - 28 Hz
* Mål: träning i bäckenbotten, byggande av magmuskler,
 ischias, korsbensfog, fascia-träning,
 för olika typer av inkontinens.



Sitt på enheten med benen på golvet,
lägg händerna på låren.
* Olika amplituder beroende på sittposition,
 olika frekvenser beroende på användare 5 - 28 Hz
* Mål: träning i bäckenbotten, byggande av magmuskler,
 ischias, korsbensfog, fascia-träning,
 för olika typer av inkontinens



* Stå med båda fötterna på plattorna.
 Möjligt från fotläge “0” till “Max”.
 Kroppen sträcker sig åt vänster och höger.
* Låg till hög frekvens beroende på användare
 mellan 5 - 28 Hz.
* Mål: vibrationsövningar upp till bröstkotområdet,
 knän, höfter, mage, skinkor, lår och underben, 
 öka rörlighet vid Bechterews.



* Stå med båda fötterna på plattorna.
 Möjligt från fotläge “0” till “Max”. 
 armarna korsade, händer på biceps.
* Låg till hög frekvens beroende på användare
 mellan 5 - 28 Hz.
* Mål: vibrationsövningar upp till bröstkotområdet,
 knän, höfter, mage, skinkor, lår och underben, vader



Stå på plattan med båda benen från „0“ till „Max“
och sträck dig framåt/nedåt och uppåt med armarna raka.
* Frekvens mellan 5 - 28 Hz
* Längd ca 2-4 minuter
* Mål: Maximal sträckning av ryggmusklerna,
 ben, skinkor och underben, använd omväxlande,
 viktminskning.
 (För en hernierad skiva är dessa övningar inte lämplig!)



Stå med båda fötterna på plattan.
Möjligt från fotläge “0” till “Max”. 
Sträck armarna framåt och böj på knäna.
* Låg till hög frekvens beroende på användare
 mellan 5 - 28 Hz.
* Mål: vibrationsövningar upp till bröstkotområdet,
 knän, höfter, mage, skinkor, lår och underben, vader



Sidoläggning av armen på plattan, träna växelvis
med arm och hand från „0“ till „Max“.
* Frekvens från 5 - 28 Hz, varaktighet ca 2 - 4 minuter.
* Mål: förbättra sidomuskler, biceps, triceps, axel



Lägg en hand på plattan, sträckt ut -
armhävningar (byta hand)
Frekvens 5 - 28 Hz, amplitud „0“ till „Max“
* Mål: nacke, axlar, armar, händer,
 spänning i övre området, metacarpal-
 tunnelsyndrom, artros



Placera båda händerna på plattan, raka
armhävningar, vänd huvudet i alla riktningar
* Frekvens 5 - 28 Hz, amplitud „0“ till „Max“
* Mål: nacke, axlar, armar, händer,
 spänning i övre området, metakarpaltunnel-
 syndrom, artros



Lägg en hand platt på plattan, raka
Armhävningar, lägg andra handen på höften,
(Byt hand)
* Frekvens 5 - 28 Hz, amplitud „0“ till „Max“
* Mål: nacke, axlar, armar, händer,
   spänning i det övre området, metacarpal-
 tunnelsyndrom, artros



* Stå på tå med båda fötterna på plattan. Knäna böjda.
   Möjligt från fotläge “0” till “Max”.
  Armarna korsade, händerna på biceps.
* Låg till hög frekvens beroende på användare
   mellan 5 - 28 Hz.
* Mål: vibrationsövningar för knän, höfter, mage, 
 bäckenbotten, Rumpa, övre och nedre ben, 
 nedre rygg, vader



Sitt på maskinen, benen på golvet, låt armarna hänga.
* Olika amplituder beroende på sittposition,
   olika frekvenser beroende på
   användare 5 - 28 Hz
* Mål: träning av bäckenbotten, ischias,
   Si-leder, fascia training, olika
   typer av inkontinens



Sitt på maskinen, benen på golvet.
Händerna på låren.
* Olika amplituder beroende på sittposition,
   olika frekvenser beroende på användare 5 - 28 Hz
* Mål: träning i bäckenbotten, ischias,
   Si-leder, fascia training, olika
   typer av inkontinens, bechterews



Sitt på maskinen, lyft benen.
* Olika amplituder beroende på sittposition,
   olika frekvenser beroende på användare 5 - 28 Hz
* Mål: träning i bäckenbotten, muskler i buken,
  Ischias, korsbensfog, fascia-träning,
  olika typer av inkontinens



Sitt på maskinen, lyft benen och håll fast.
Dra in magen. Armarna bakom huvudet.
* Olika amplituder beroende på sittposition,
   olika frekvenser beroende på användare 5 - 28 Hz
* Mål: magträning, viktminskning, träning av 
 bäckenbotten, ischias, Si-leder, fascia-träning, 
 i olika typer av inkontinens



Lägg händerna på „Max“
* Frekvens mellan 5 - 20 Hz, varaktighet ca 2 - 4 minuter
* Mål: Övre rygg, triceps, axel, nacke



* Med båda fötterna på plattorna eller stå på 
 tå på plattorna. Stå och träna i olika knävinklar.
  Möjligt från fotläge “0” till “Max”. 
 armarna korsade, händer på biceps.
* Låg till hög frekvens beroende på användare 
 mellan 5 - 28 Hz.
* Mål: vibrationsövningar upp till bröstkotområdet,
   knän, höfter, mage, skinkor, lår och underben, vader



* Stå med båda fötterna på plattorna.
   Möjligt från fotläge “0” till “Max”. 
  Hållhänderna på gangway. Böj på knäna 
 (stick ut rumpan).
* Låg till hög frekvens beroende på användare
   mellan 5 - 28 Hz.
*  Mål: vibrationsövningar upp till bröstkotområdet,
   knän, höfter, mage, skinkor, lår och underben, vader



För behandling av smärta i benen. Ett ben i taget
med mer eller mindre kraft beroende på användaren.
Placera foten från „0“ till „Max“.
* Frekvens mellan 5 - 20 Hz
* Mål: smärtbehandling i benet, knäet, Lår, fotled, höfter


