


Company details

Top Partners A/S    Year 2000

CarePartner ApS   Year 2012

Buller Invest  ApS   Year 2008

Top Buildings          Year 2005

Mit navn og baggrund:
Preben Buch Christensen
Salgschef
Har i flere år arbejdet med mobilisering af kritisksyge patienter
bl.a. på hospitalernes intensivafdelinger og fys. og ergo afsnit.



Velkommen til præsentation af





Et par eksempler fra deres program:





Neuroforma i praksis

Borgere i eget hjem, der 
kan få hjælp fra terapeut
eller pårørende anvender PC’er

Træningen centralt i 
ex. Behandlingscentret. 
Anvender stationær-løsning
eller Pc’er.

Terapeuten der er udsendt
fra kommunen eller
behandlingscentret, 
kommer ex. med en PC’er…

Internet ”skyen”

GSM mobiltelefon

WiFi



Neuroforma, en nyskabelse på en nutidig platform i to varianter:

• Stationær løsning med anvanceret kamera

• Mobil løsning med anvanceret kamera

• Mobilløsning med PCer (Windows) med indbygget kamera

Stationært eller mobilt?
Telebehandling eller telegenoptræning?



De to forskellige Neuroforma-løsninger:

Behovet afgør valget, men hvad er mulighederne, og hvad er 
forskellene?

Overordnet set er der to forskellige løsninger:

A. Med avanceret kamera der giver mulighed for balance og

spejløvelser til bl.a. stående træninger

B. Standardkamera der giver mulighed for at anvende standard 

PC’er på Windowsplatform og inkl. kamera.



Hvad har de to løsninger tilfælles?

• Man skal anvende WiFi (LAN) eller eks. GSM 3-5K signal (WAN), 
f.eks. via mobiltelefon

• Browserbaseret løsning

• Monitorering af data til dokumentation og statistik

• Ubegrænset dynamisk udvidelse af antal brugere

• Ubegrænset databank (cloud)*)

• Løbende gratis softwareopdatering 

• Løbende tilførsel af antal øvelser

• Windows

*) Overholder GDPR krav til sikkerhed



Og nu den praktiske del af Neuroforma….
Enkel og nem brugerflade, man ikke kan ødelægge…☺





Patient informationer forsætter på næste side



Fortsat vedr. patientinformationer





Øvelser fortsat…



• På nuværende tidspunkt er der 12 øvelser med 28 sværhedsgrader
Sværhedsgraderne tilpasses hver enkel øvelse og efter borgerens behov

• Der kan frit laves egne øvelser som kan sendes/ anvendes af borgeren

• Øvelserne kan optages og lagres (efter gensidig aftale). Disse optagelser/ videoer
kan ses efterfølgende og på en graf med dato og tidspunkt

• Data lagres i såvel tal som grafer, som kan sikres i fil format.



Indholdet af en session og niveauer samt funktioner







Et indblik i øvelserne, der nemt giver  et 
smil og en god stemning



Af de 12 fast øvelser vælges efter behov.
Tryk på INFO:

Hvis programmet Sommerfuglen
vælges, tryk på start….











Opsummering:

• Let tilgængeligt og sikkert system

• Fleksibelt system, nutidigt…

• Enkel brugerflade

• Ingen startomkostninger og licenser 

(ingen opsigelser, udløber automatisk)

• Lave priser og individuelt tilpasset

• Anvende egne PC’ere

• Gratis hjælp til implementering og 
undervisning



Gratis prøveperiode på 14 dage

Alle med interesse for afprøvning af 
Neurofroma, har mulighed for 

14 dages prøveperiode, skriv til:

Preben@carepartner.dk

Tlf.2020 9478

Oplys:

Navn, tlf. nr., institution og e-mail☺

mailto:Preben@carepartner.dk


Tak for Deres opmærksomhed☺


