
Guļus braucams
velosipēds

ReCare

PTE7000MR

Stipriniet ceļus un potītes, neizdarot slodzi
Ar reāllaika atgriezenisko saiti

7.0 R Recumbent velosipēds nosaka standartu attiecībā uz komfortablu un efektīvu vingrinājumu nodrošināšanu.

Rotējošais sēdeklis ļauj lietotājiem viegli uzkāpt un nokāpt no velosipēda. Pacientus, kam nepieciešama

rehabilitācija, vai pacientus ar īpašām vajadzībām var pozicionēt atbilstoši vingrinājumiem.

Pieejamība un komforts vienlaikus

Pielāgojiet kloķa garumu atbilstoši kustību diapazonam

Sēdeklis ir pagriežams par 360 grādiem un ir regulējams uz priekšu un atpakaļ

Lietotājam draudzīgs

Displejā rādījumi ir viegli nolasāmi

Sēdekļa un pedāļu regulēšanas mehānismi ir numurēti

Inovatīvas programmas

Konsole mēra pielietoto spēku kreisajā un labajā pusē

Rāda treniņa datus
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Izceltie produkti Specifikācijas

Vadības konsole

Lielajos, spilgtajos LED logos pacienti un

medicīnas speciālisti var viegli un ātri aplūkot

svarīgus treniņu datus.

Kloķmehānisma regulēšana

Lai palīdzētu pacientiem ar ierobežotām

pārvietošanās iespējām vai traumām, pedāļus

var pārvietot uz kloķmehānisma, lai pielāgotos

pat 15 grādu kustību diapazonam. Pie mazāka

grādu iestatījuma tiek veiktas mazākas

apļveida ķermeņa apakšdaļas kustības, lai

pacienti rehabilitācijas laikā varētu veikt pilnu

360 grādu vēzienu. Kloķmehānismi ir

indeksēti, lai varētu sekot līdz tam, kā

uzlabojas pacienta stāvoklis, un atvieglotu

precīzu atkārtošanu.

Indeksēti regulēšanas mehānismi

Pacienti var fiksēt sava velosipēda

uzstādīšanas regulējumus, izmantojot sēdekļa

attāluma indeksus un kloķamehānisma

regulētājus. Izmantojot fiksācijas numurus, jūs

varat viegli mainīt šos uzstādījumus, lai

piemērotu nākamajam vingrinājumam vai

rehabilitācijas sesijai.

Pagriežams sēdeklis un regulēšanas

mehānismi

Polsterētajam sēdeklim ir kontūrlīnijas, kas

nodrošina vislabāko stabilitāti un komfortu. Tas

palīdz cilvēkiem ar ierobežotu izturību un tiem,

kam nepieciešama palīdzība, labāk atrast

stabilu pozīciju sēžot. Sēdeklis ir kustināms uz

priekšu un atpakaļ, lai pielāgotos dažādiem

augstumiem, kā arī atgāžams, lai būtu

piemērots dažādiem gūžas leņķiem.

Programma Symmetry

Attiecībā uz asimetriskiem pacientiem, kam

jāstrādā pie vājākas kājas stiprināšanas,

ārstniecības personāls var veikt novērojumus

simetrijas programmā un novērtēt

uzlabojumus, pacientiem progresējot.

Vadības konsole

Pacienti un ārstniecības personāls var ātri

redzēt būtiskus, reāllaika snieguma rādījumus,

saglabājot pacienta datus, kurus ārstniecības

personāls var lejupielādēt. Lodziņos tiek

parādīts darbības laiks, apgriezieni minūtē

(RPM), vati, kalorijas, MET mērījumi,

sirdsdarbība un jauda.

Atbilstība

Sertifikācijas: ANSI/AAMI, CAN/CSA-C22.2

Nr. 60601-1:14, CE atbilstība EN60601-1 EMC,

Atbilstība EN 60601-1-2, ES60601-1:2005+A2

(R2012) +A1, CE MDD 93/42/EEC 1. klase

Maksimālais lietotāja svars

mārciņas: 440

Neto svars

mārciņas: 180

kg: 82

Kopējie izmēri

collas: 55,1x32,6x46,8

cm: 140x83x119

Maiņstrāva

Volti: Maiņstrāva 100-240V

Piedziņas ķēde

Lieljaudas: 8 rievu Poly V lente, ar atsperu

dzenratiem

CSAFE

Jā: -

Rokas pulss

Jā: -

Programmas

ietver: Pielāgoti, Hill, HR, Interval, Instrukcija,

Plateau, Symmetry, VO2, Isokinetic

Pretestības

līmenis: 1–50

tips: Magnētiskās pretestības sistēma

Starta pretestība

vati: 5

Darbības diapazons

vati: 5–750
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