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huono tai puutteellinen työergonomia ja ylipainon yleistyminen. Selkävaivat aiheuttavat suuria kustannuksia yhteiskunnalle menetettyi nä työpäivinä, sekä sairaanhoidon kuluina. Jopa 70 % ihmisistä on
kärsinyt selkävaivoista jossain vaiheessa elämäänsä - 40 % viimeisen
12 kk aikana ja 25 % viimeisen 3 kk aikana.

KESKITASO

DAVID COREZONE -KONSEPTI
David on selän kuntoutuksen edelläkävijä ja Davidin kuntoutuskon septeja käytetään ympäri maailman. David CoreZone -konsepti am mentaa tästä laajasta tietopohjasta ja mahdollistaa selkävaivojen
ennaltaehkäisyn yksinkertaisilla, mutta tehokkailla Prevention Line -lait teilla. Huomiota on kiinnitetty erityisesti laitteiden helppoon käyttöön
ja konseptin kustannustehokkuuteen. David haluaa tuoda selkävai vojen enna lta ehk ä is yn jok a is en s itä ta rvits eva n k ulutta ja n ulottuville.
David CoreZone -konseptin avulla tämä on nyt mahdollista!
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”Olemme toimineet selkäongelmien kuntouttamisen parissa 90-luvun alusta lähtien.
Toimintatapamme ja menetelmämme pohjau tuvat kiistattomiin lääketieteellisiin tutkimusnäyttöihin ja yhteistyöhön alan johtavien tutki oiden kanssa. David Spine Concept -klinikoita,
joihin CoreZone -konsepti pohjautuu, on tällä
hetkellä yli 400 kpl ympäri maailman. Pyrim me jatkuvasti kehittämään tuotteitamme, jotta
jokaisella olisi mahdollisuus nauttia terveestä
selästä ja hyvästä toimintakyvystä”

1 min tauko

Viidentoista minuutin harjoittelu kerran viikossa riittää ylläpitämään terveen selän
toimintakykyä
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Merkitse rasti kohtaan jos väittämä on toteutunut edes kerran
viimeisen 6 kk aikana.

päivittäisistä toiminnoista normaalisti, mutta siitä aiheutuu yliHip Selviydyn
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määräistä kipua.

Hip & Knee Concept
Voin nostaa raskaita taakkoja, mutta se aiheuttaa jonkin verran kipua.

Shoulder Concept

Kipu estää minua kävelemästä kahta kilometriä enempää.

Shoulder Concept
Vain määrätynlaisessa tuolissa voin istua miten pitkään tahansa.

Voin seisoa niin pitkään kuin haluan, mutta se on kivuliasta.

Kivun takia uneni on katkonaista, mutta en käytä lääkkeitä.

Voin tehdä miten pitkiä matkoja tahansa, mutta siitä aiheutuu kipua.
Jos rastitit yhdenkin kohdan olet riskiryhmässä selkävaivan muodostumiselle. Selän kunnossapito ja oireiden ehkäiseminen CoreZone
konseptin avulla on juuri sinua varten.

Minuun voi olla yhteydessä CoreZone harjoitteluun liittyvissä asioissa
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

