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Niqama Q2 luo positiivisen työympäristön. Selän omatoiminen, vaivaton ja tehokas hoitomahdollisuus työpaikalla on ihanteellinen ratkaisu niin työntekijöille kuin
työnantajallekin.
Palveluyrityksille Q2 tarjoaa mahdollisuuden entistäkin
parempaan ja monipuolisempaan asiakaspalveluun.
Tyytyväinen asiakas on menestyksen avain.
Niqama Q2 -traktiotuoli sopii erinomaisesti myös ammattilaisten käyttöön, yhtälailla erilaisten hoitojen
apuvälineeksi (mm. avustetut venytykset, manipulaatiot, hieronnat) kuin terapioita tukevaksi itsehoitolaitteeksi.

YHTEINEN

Helppokäyttöinen ja vankkarakenteinen Q2 -tuoli ei
vaadi erityistiloja tai -järjestelyjä. Sen voi sijoittaa itsepalveluperiaatteella toimivana mihin tahansa sopivaan
tilaan.

–

Ennaltaehkäisevänä hoitomuotona Niqama -venytysterapia auttaa selän toiminnalle tärkeiden välilevyjen
pysymistä toimintakykyisinä. Selkä kestää vahvempana ennenaikaista rappeutumista ja traumoja vastaan. Se merkitsee laadullisesti parempia, selkäkivuttomia elinvuosia.

S E L K Ä

Q2 -tuolin tehokkuus perustuu selkää hoitavaan venytykseen. Venytyksessä nikamien välilevyihin kohdistuva paine helpottuu ja selän alueen lihaksen
rentoutuvat, jolloin hermoja ärsyttäneet puristukset
poistuvat. Tuloksena on usein aivan välitön selkäkivun
loppuminen.

T E RV E

Niqaman, yhteistyössä selänhoidon asiantuntijoiden
kanssa kehittämä, Q2 -selänhoitotuoli tarjoaa nyt
aivan uudenlaiset mahdollisuudet selkäongelmien
omatoimiseen tehokkaaseen hoitoon ja ehkäisyyn.

TAV O I T T E E M M E

NIQAMA Q2 -SELÄNHOITOTUOLI

INNOVATIIVINEN
RATKAISU
OMATOIMISEEN
SELÄNHOITOON

Yrityksille
ja työyhteisöille,
liikuntakeskuksille,
kuntosaleille,
kouluille,
oppilaitoksille,
hoitolaitoksille,
kylpylöille,
hotelleille,
golfklubeille,
hiihtokeskuksiin jne.

2

Tyylikkäästi muotoiltu Niqama -selänhoitotuoli on helppo sijoittaa sisustavana elementtinä mihin tahansa tilaan. Valittavana on istuin- ja tyynyosan viisi eri värivaihtoehtoa.

TAV O I T T E E M M E

Vain vakavissa sairauksissa ja erikoistapauksissa, kuten nivelreuma, vaikea osteoporoosi, vaikea verenpaine- tai sydäntauti, venytyshoitoa ei suositella.
Tarkat tiedot käyttöohjeessa ja www.niqama.com.
-sivuilla.

• poistaa selkäkivun usein välittömästi
• estää selän ennenaikaista rappeutumista
• hoitovaikutus koko selkän alueelle,
niskasta lannerangan alaosaan
• helppo ja turvallinen käyttää ilman avustajia
• pienet kallistuskulmat 0-20°, ei terveysongelmia
• tehokas, jo 10-12 minuutin hoitojakso riittää
• motorisoitu toiminta, portaaton kallistuksen säätö

• InnoSuomi 2002 palkittu, kotimainen hi-tech -tuote

–

Selkävaivaisenkin on helppo asettua tuoliin ja hoitoasento on miellyttävä.

• huoltovapaa, vankka rakenne

S E L K Ä

Voit käyttää tuolia milloin tahansa sinulla on hetki aikaa. Et tarvitse valmisteluja, vaatteiden vaihtoa tai
avustajia. Istahda vain tuoliin, kiinnitä lanneturvavyö,
nojaa taakse ja kallista sormenpäiden painalluksilla
laite sinulle sopivimpaan venytysasentoon. Ja rentoudu!

Q2 -SELÄNHOITOTUOLI

T E RV E

Q2 -tuolin turvallinen venytys tapahtuu painovoiman
avulla, motorisoitua laitetta kallistamalla. Kallistuskulma on enimmillään 20°. Patentoidun, lähes kitkattoman MFS -rullaston (Minimum Friction System) jokainen rulla pyörii itsenäisesti. Rullaston ansiosta selän
tuloksekas venytys onnistuu jo pienillä kallistuskulmilla
ja hoitovaikutus kohdistuu joka nikamaväliin niskasta
lantioon. Jo 10 minuutin hoitojakso on riittävä.

YHTEINEN

INNOVATIVE
BACKCARE TECHNOLOGY
FROM FINLAND

1

2

Selän joustavuuden
ja kuormituksen kestokyvyn
kannalta tärkeät nikamien
väleissä olevat välilevyt litistyvät
ja menettävät nesteitään
rasituksessa, jo pelkästään
seistessä (1).
Niqama -venytyshoidossa
ja paineen hellittäessä
välilevyt imevät
nesteitä takaisin
ja palaavat
toimintakykyiseksi (2).

Hoitoalueet
Q2 -tuoli soveltuu selän
lihaskireydestä ja -spasmeista
sekä välilevyn puristustiloista,
rappeutumisesta ja traumoista
aiheutuvien, eri puolilla kehoa
ilmenevien oireiden
ja kiputilojen hoitoon ja ehkäisyyn.
Hoitokohteina siten mm. niskaja hartiakivut, alaselän kiputilat,
iskias, noidannuoli,
erilaiset selän ryhtivirheet.

Niqama Oy
Sammalkatu 4
80710 LEHMO
Puh. 013.222.450
Fax 013.222.451
E-mail: info@niqama.com
Lisätietoja Niqama -tuotteista:

www.niqama.com

