
NEURAC KOOLITUSE PROGRAMM

Neurac meetodi eesmärk on läbi kõrge neuromuskulaarse stimulatsiooni taastada 
funktsionaalne ja valuvaba liikumismuster. Meetod tegeleb lihaste vastastikmõjuga 
ning ei keskenud ainult sümptomitele, vaid sellele, mis reaalselt probleemi tekitab. 
Koolituse käigus on palju praktikat, kliiniliselt olulisi näiteid ja põhjendusi ning 
kasulikku arutelu osalejatega.  

Rõhutame, et meetodi kliiniliseks praktikaks on oluline harjutada vähemalt 6 kuud 
enne järgmisele tasemele asumist. Neurac 2 koolitused tuleb omandada loetletud 
järjekorras. Neurac 2 kolme kursuse läbimiseks peaks kuluma 3-6 kuud. 

See tähendab, et ideaalis jääks Neurac 1 ja Neurac 3 vahele 15-18 kuud.  

1. Päev: sissejuh.

2. Päev: alakeha

3. Päev: ülakeha

Kokku 3 päeva
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Läbitud eksam 

6 kuud harju-
tamist enne 
Neurac 2-e

6 kuud harju- 
tamist enne  
Neurac 3-e
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Vastavus

*Selleks et saada sertifitseeritud Neurac spetsialistiks, pead eksamineerimisprotsessi edukalt läbima, allkirjastama
Redcordiga kokkuleppe ning saama ligipääsu Redcord Workstation Professionalile ja Redcord Stimula+'ile.

Järgnevatelt lehekülgedelt leiad info iga koolituse teemade ning vajaminevate vahendite 
kohta.

Kokku 6 päeva 



NEURAC KOOLITUSE PROGRAMM
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Neurac 1 Baas (algajad)
Õppetöö kokku: 21 tundi (teooria: 4 tundi)

Neurac 1 baaskursus on mõeldud terapeutidele, kes soovivad selgeks saada Redcord ripplingsüsteemi kasutamise 
põhiprintsiibid ning kasutada neid ravis ja rehabilitatsioonis. 
Tegemist on praktilise kursusega, milles on suur rõhk aktiivsel osalusel. Sa õpid kliinilist testimist ja otsuste tegemist, 
spetsiifiliste kehaosade ravitehnikaid ning lokaalsete ja üldiste lihaste aktiveerimist. 
Neurac meetodi loomisel on harjutuste ja aktiivse rehabilitatsiooni puhul kasutatud kaasaegseid teadusuuringuid ning 
pikaaegseid teaduslikke põhimõtteid.

Koolituse käigus kajastatavad teemad:
Baasteooria sensomotoorsest süsteemist, valust, lokaalsest ja üldisest lihassüsteemist, funktsionaalsest stabiilsusest 
ning põhimõtetest, kuidas taastada neuromuskulaarne kontroll ja funktsionaalsed liikumismustrid. 
• Baasteooria neuromuskulaarsest düsfunktsioonist ning treeningpõhistest sekkumistest nimme-vaagna-, puusa-,

lülisamba- ja õlapiirkonnas
• Teooria biomehaanilistest põhimõtetest, mis on seotud ripplingsüsteemi harjutuste ja raviga
• Teooria jõudude vastastikusest mõjust; mõju funktsioonile
• Baasteooria Neurac testimise ja ravi põhimõtetest, sh nimme-vaagnapiirkonna ja lülisamba lokaalne motoorne

kontroll ning müofastsiaalsete ahelate töö
• Teooria mehhanismidest, mis on neuromuskulaarse ümberõppega seotud ravitulemuste taga
• Kliiniline praktika:

• Põhilised ripplingsüsteemi harjutused
• Abistava käe printsiip terapeutiliseks assisteerimiseks
• Põhilised Neurac testid nimme-vaagna-, puusa-, lülisamba-, õlaaparaadis
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Neurac 2 Alakeha (Edasijõudnud)
Õppetöö kokku: 14 tundi (teooria: 1.5 tundi)

Koolituse käigus kajastatavad teemad:
• Teooria funktsionaalanatoomiast, eristusdiagnoosist ja alakeha kliinilise praktika suunistest, mis mõjutavad

meie kliinilist põhjendusprotsessi, olles seotud nii kliinilise läbivaatuse kui ka ravilähenemisega.
• Teooria Neurac meetodi tõenduspõhisusest
• Kliiniline praktika:

• Kliiniline läbivaatus, mis keskendub funktsionaalsetele testidele, aktiivse liigesliikuvuse (AROM)
testidele, valu provokatsioontestidele ning ortopeedilistele testidele (erinevatele diagnoosidele
vastavad)

• Arutelu teemal, kuidas funktsionaalse liikumismustri taastamise eesmärgil võivad testimise tulemused
mõjutada Neurac lähenemist

• Neurac testimise viimine nimme-vaagna-, puusa- ja põlvepiirkonna standardiseeritud
testprotokollidesse; kuidas leide analüüsitakse

• Kliiniline põhjendusprotsess, mis on seotud kliinilise läbivaatuse ja Neurac testimise leidude/
mustritega, ning kuidas see peaks suunama meie raviplaani

• Neurac modifikatsioon nimme-vaagnapiirkonna ja alajäsemete düsfunktsiooni baasravist
• Nimme-vaagnapiirkonna lokaalse motoorse kontrolli Neurac ravitehnikad edasijõudnutele
• Täiendavad Neurac nimme-vaagnapiirkonna müofastsiaalsete ahelate raviharjutused

neuromuskulaarse kontrolli parendamiseks
• Täiendavad Neurac raviharjutused puusapiirkonna neuromuskulaarse kontrolli parendamiseks
• Neurac raviharjutused müofastsiaalsetele ahelatele jalalabast vaagnani, keskendudes põlve,

hüppeliigese ja jalalaba neuromuskulaarsele kontrollile
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NEURAC KOOLITUSE PROGRAMM

Neurac 2 Ülakeha (Edasijõudnud)
Õppetöö kokku: 14 tundi (teooria: 1.5 tundi)

Koolituse käigus kajastatavad teemad:
• Teooria funktsionaalanatoomiast, eristusdiagnoosist ja ülakeha kliinilise praktika suunistest, mis mõjutavad

meie kliinilist põhjendusprotsessi, olles seotud nii kliinilise läbivaatuse kui ka ravilähenemisega.
• Teooria Neurac meetodi tõenduspõhisusest
• Kliiniline praktika:

• Kliiniline läbivaatus, mis keskendub funktsionaalsetele testidele, aktiivse liigesliikuvuse (AROM)
testidele, valu provokatsioontestidele ning ortopeedilistele testidele (erinevatele diagnoosidele
vastavad)

• Arutelu teemal, kuidas funktsionaalse liikumismustri taastamise eesmärgil võivad testimise
tulemused mõjutada Neurac lähenemist

• Neurac testimise viimine tservikaal-, õla ja küünarliigese piirkonna standardiseeritud
testprotokollidesse; kuidas leide analüüsitakse

• Kliiniline põhjendusprotsess, mis on seotud kliinilise läbivaatuse ja Neurac testimise leidude/
mustritega, ning kuidas see peaks suunama meie raviplaani

• Neurac modifikatsioon tservikaalpiirkonna ja ülajäsemete düsfunktsiooni baasravist
• Tservikaalpiirkonna lokaalse motoorse kontrolli Neurac ravitehnikad edasijõudnutele
• Täiendavad Neurac tservikaalpiirkonna raviharjutused tservikaalse funktsiooni ja mehhanismi

parendamiseks
• Täiendavad Neurac raviharjutused õlapiirkonna neuromuskulaarse kontrolli parendamiseks
• Neurac raviharjutused müofastsiaalsetele ahelatele labakäest kehatüveni, keskendudes

küünarliigese, labakäe ja randme neuromuskulaarsele kontrollile

Neurac 2 Vibratsioon (Edasijõudnud) – Neuromuskulaarne ümberõpe ja valu 
modulatsioon
Õppetöö kokku: 14 tundi (teooria: 1.5 tundi)

Koolituse käigus kajastatavad teemad:
• Vibratsiooni neurofüsioloogia teoreetiline taust, mõisted ja põhimõtted
• Teooria vibratsioonist kui ravivahendist
• Teooria ravi neurobioloogiast ja kuidas valu mõjutab neuromuskulaarset kontrolli
• Teooria vibratsiooni mõjust valule
• Teooria põhimõtetest, kuidas vibratsioon tõhustab Neurac ravi
• Vastunäidustused ja ettevaatusabinõud vibratsiooni kasutamisel ravivahendina
• Kliiniline praktika:

• Kuidas tutvustada vibratsiooni kroonilise valuga patsientidele
• Kuidas rakendada vibratsioon Neurac ravitehnikatele, et mõjutada tservikaal- ja

nimme-vaagnapiirkonnas valu ning parandada lokaalset motoorset kontrolli
• Kuidas rakendada vibratsioon Neurac ravitehnikatele, et mõjutada müofastsiaalseid

ahelaid ja valu ning parandada neuromuskulaarset kontrolli funktsionaalsete
liikumismustrite taastamiseks:

• Tservikaalpiirkonnas
• Nimme-vaagnapiirkonnas
• Ülajäsemetel
• Alajäsemetel
• Kliiniline põhjendusprotsess kliinilise läbivaatuse, Neurac testide ja Neurac ravi

kaudu; juhtumianalüüsina
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Neurac 3 (Sertifitseerimine)
Õppetöö kokku: 21 tundi (teooria: 5 tundi)

Koolituse käigus kajastatavad teemad:
• Teooria tervisele kasulikust kehalisest aktiivsusest:

• Teooria tõenduspõhisest tervishoiust, kliinilisest praktikast ja meditsiinist
• Redcordiga seotud uuringud
• Redcordi ideoloogiad
• Teooria kliinilisest kommunikatsioonist ja motivatsioonist
• Teooria kliinilisest põhjendusprotsessist
• Ravi jätkamine

• Praktika:
• Redcord liikuvuse kontroll ja Neurac testimine
• Patsiendi läbivaatuse tulemuste põhjal kliiniline põhjendusprotsess
• Soovi korral ravitehnikate ja harjutuste ülekordamine
• Rühmatöö päris juhtumiga

• Eksam, et kvalifitseeruda sertifitseeritud Neurac spetsialistiks
• Praktiline demonstratsioon rühmatööna
• Valikvastustega test
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Pärast eksami läbimist oled sa kvalifitseeritud saama sertifitseeritud Neurac spetsialistiks. Sellepärast on sul vaja 
ligipääsu järgmistele seadetele:
• Redcord Workstation Professional ja
• Redcord Stimula +
Vaja on allkirjastada Sertifitseeritud Neurac Spetsialisti kokkuleppe Redcord AS ja
enda vahel.

Täiendava info saamiseks Neuraci ja koolituste kohta vaata palun: www.redcord.com

https://redcord.com/medical-professionals/neurac-method/



