
TeleNeuroforma Licensliste 

 

 

 1 måned 3 måneder 1 år 

Privat tilkøb efter hospitalsophold (1 licens) RING FOR PRIS* RING FOR PRIS RING FOR PRIS 

- 13 forudbestemte interaktive øvelse 
- Kan tilgås fra enhver mobiltelefon, tablet og bærbar pc  

 
Terapeut tilkøb (op til 5 licenser) RING FOR PRIS* RING FOR PRIS RING FOR PRIS 

- 1 - 5 terapeutlicenser 
- 13 forudbestemte interaktive øvelse 
- Mulighed for at oprette et ubegrænset antal originale, specialtilpassede øvelser 
- Ubegrænset antal patientprofiler 
- Evalueringsmodul (statistikker og registrering af patienternes træning) 
- Kan tilgås fra enhver mobiltelefon, tablet og bærbar pc 

 
Klinik tilkøb (fra 6 op til 10 licenser) RING FOR PRIS* RING FOR PRIS RING FOR PRIS 

- 6 - 10 terapeutlicenser 
- 13 forudbestemte interaktive øvelse 
- Mulighed for at oprette et ubegrænset antal originale, specialtilpassede øvelser 
- Ubegrænset antal patientprofiler 
- Evalueringsmodul (statistikker og registrering af patienternes træning) 
- Kan tilgås fra enhver mobiltelefon, tablet og bærbar pc 

 
Telerehabilitering – ud af huset (pr. patient – udløber automatisk) RING FOR PRIS* RING FOR PRIS RING FOR PRIS 

- Adgang til telerehabiliteringsløsningen fra enhver mobiltelefon, tablet og bærbar pc (gældende for terapeut og klinik tilkøb) 
- Træningssessioner 
- Mulighed for at give patienten en hjemmetræningsapp i en given tidsramme 
- Op til 3 træningssessioner til hver patient 
- Feedback modul (tekst-, lyd- og videobeskeder) 

 
Terapeut SØLV   

500 enheder (uger til brug for telerehabilitering) 
- Skal anvendes indenfor 2 år. Fordeles til patienterne på ugebasis 

RING FOR PRIS 

 
Terapeut GULD  

2.000 enheder (uger til brug for telerehabilitering) 
- Skal anvendes indenfor 2 år. Fordeles til patienterne på ugebasis 

RING FOR PRIS 

 
* der skal tegnes abonnement for min. 3 måneder 
Alle aftaler og licenser udløber automatisk. Genetablering og forlængelse foretages på 1-2 dage uden meromkostninger. Systemet opdateres løbende med nye øvelser og muligheder, 
uden beregning. Aftalen er jf. gældende salgs- og leveringsbetingelser. 

   



Få yderligere information på: 

CAREPARTNER.DK/PRODUKTER 

 
 

 

 

Salgschef Preben Buch Christensen 
preben@carepartner.dk 
Tel.: +45 20 20 94 78 

 
 

 

 

Kontakt: 
 
 

 

 

Key Account Manager Hans Jørgen Petersen 
hans.joergen@carepartner.dk 
Tel.: +45 54 55 21 11 
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