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USPEŠNA REHABILITACIJA IN POVRATEK V ŠPORT ALI DELO
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Popoln povratek po poškodbi, odprava bolečin ali
rehabilitacija po operativnem posegu. Vrnite se na
višjem nivoju telesnih (atletskih) sposobnosti kot
pred poškodbo. Učinkovitejše gibanje, brez bolečin
in skrbi.

Zdravilili smo poškodbe in bolečine:
mišic in tetiv,
poškodbe kolena,
poškodbe hrbta,
poškodbe rame,
poškodbe gležnja,
poškodbe zapestja,
poškodbe kolka,
poškodbe komolca,

Za vse, ki se soočate z različnimi bolečinami, poškodbami in
drugimi gibalnimi težavami. Športniki ali splošna populacija, če
imate težave, mi vam jih lahko pomagamo odpraviti. 
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KAKO PROGRAM DELUJE
USPEŠNA REHABILITACIJA IN POVRATEK V ŠPORT ALI DELO

1. KORAK: OCENA STANJA, TEMELJIT PREGLED IN TESTIRANJE

2. KORAK: IZDELAVA PROGRAMA         TRENIRANJE

3. KORAK: PONOVNA OCENA IN TESTIRANJE

4. KORAK: POVRATEK V ŠPORTNO OKOLJE 

5. KORAK: TRANZICIJA V NORMALEN TRENING
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POVRATEK PO POŠKODBI
USPEŠNA REHABILITACIJA IN POVRATEK V ŠPORT ALI DELO

Naš pristop rehabilitacije temelji na pacientu oziroma vadečemu. "Patient
first" pristop je moderen način pozne rehabilitacije in vračanja po poškodbi.
Glavna razlika v primerjavi s standardnimi protokoli je, da je hitrost povratka
odvisna od odziva pacienta na program. Protokoli so uporabni kot vodilo in
okvirji v katerih se trener in vadeči nahajata, kako hitro pa posameznik osvoji
določene korake pa je odvisno od njega in njegovega stanja. 
 
Svoje protokole nenehno posodabljamo glede na znanstveno literaturo 
in prakso, ki je aktualna. Pri vaši rehabilitaciji se posvetujemo s 
kirurgi, fizioterapevti in ostalimi, ki so vpleteni v proces vašega 
povratka.
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REFERENCE
USPEŠNA REHABILITACIJA IN POVRATEK V ŠPORT ALI DELO

Pozdravljen Robi in ostala ekipa SuperTreninga!
Kaj je vzrok za pisanje? To, da se tebi in ostalim zahvalim za vse kar ste naredili za sina
Gašperja. Gašper že na polno trenira in se mu ne pozna, da bi prestal operacijo prvih
križnih vezi kolena. Ne samo, da se ne pozna, ampak je še v boljši formi kot je bil
kadarkoli in še bolj samozavesten ter brez strahu, da bi se mu poškodba ponovila.
Robi še enkrat hvala za motivacijo sina, Hvala za skrb in vse ure treninga,
potrpežljivost. Gašperja so na enem od treningu rokometa testirali, vzdržljivost, hitrost,
moč, eksplozivnost in vse kar sodi k rokometu in dosegel je nadpovprečno oceno. 

Malo je ljudi, ki jim zaupam 100%, toda SuperTrening je vreden zaupanja!

Boris G. (oče mladega rokometaša – rehabilitacija kolena)
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KDO SMO
USPEŠNA REHABILITACIJA IN POVRATEK V ŠPORT ALI DELO
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Vodja rehabilitacije & RTP (return-to-play) 

Vodja za športno zmogljivost

Vodja za razvoj, meritve in analitiko

Robert Simonič, dipl. trener

mag. Domen Bremec, M.Sc. Sport Science

mag. Miha Drobnič, prof. ŠVZ
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