
Liggende
stepmaskine

ReCare

PTE7000MS

Træning i hele kroppen, der er let for leddene
Minimere påvirkningen

7.0 S halvtilbagelænede position er med til at eliminere stress på hofter, knæ og ankler. Træningsprogrammet for

overkroppen hjælper med at opbygge patientens styrke og opnå symmetrisk balance, selv for brugere med

lavere kropsbegrænsninger.

Kan tilpasses mange brugere

Kom nemt op og ned fra det roterende sæde

Afhjælp belastning af underkroppen med det halvliggende sæde

Passer til brugere i forskellige højder

Juster håndtagene frem og tilbage

Juster sædet vandret og tilbagelænet

Ens område og modstand til arme og ben

Modstanden er ens for arme og ben

Trinenes interval varierer fra 1" til 12,5"

Innovative programmer

Download alle dine træningsdata på displayet

Konsollen måler symmetriske ubalancer på begge sider

Mulighed for træning af overkroppen alene

Drej håndtagene til en komfortabel håndposition
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Vigtigste nyheder

1:1 lineær modstand

Denne stepmaskine har 1:1-modstand, hvilket

giver en stærk arm eller et stærkt ben mulighed

for at træne en anden arm eller et andet ben.

Lige modstand er gavnligt for mange brugere,

herunder dem med større bevægelighed eller

dem, som har en styrkemæssig ubalance

mellem højre og venstre ben eller arme.

Brugervenlige håndtag

Som supplement til den justérbare længde, er

håndtagene også drejelige i

overensstemmelse med naturlige

håndledsbevægelser. Blød, riflet belægning

giver et sikkert greb.

Justerbare håndtag

Det brugervenlige skaft kan justeres i længden,

så det passer til forskellige brugere.

Håndtagets placering er let at sikre til

bentræning, armtræning eller træning af hele

kroppen.

Justerbart sæde

For at opnå den bedste kropsposition og

træningskomfort kan det polstrede sæde

justeres frem og tilbage og lænes tilbage.

Konsol

Konsollen viser essentielt, realtid

ydelsesfeedback. Real-time streaming af

patientens træningsdata er også tilgængelig

for download. Windows display tid, hastighed,

trinlængde, trintæller, watt, kalorier, METs,

puls, modstandsniveau, symmetri og effekt.

Programmer omfatter manuel, bakke, plateau,

interval, anlæg, HR, og symmetri.

Drejeligt sæde

Personalet kan nemt hjælpe patienter op på

stepmaskinen ved at dreje sædet til den bedste

placering. Sædet kan drejes 360 grader.

Kombineret med en lav højde, der er til at

træde over, så personer med begrænset

bevægelighed i nederste del af kroppen trygt

og uafhængig af hjælp kan komme op og ned

af stepmaskinen.

Halvliggende design

Med sit halvliggende design er den alsidig og

mindsker belastningen på leddene, samtidig

med at den giver en udfordrende træning.

Sædet passer til næsten enhver patienttype, fra

ældre med bevægelighedsproblemer til atleter,

der skal genoptræne en skade.

Trininterval

Denne trindybde varierer fra 1 til 12,5 tommer,

hvilket betyder, at den kan have trin med

mindre dybde og vidtrækkende trin. Hvis en fod

skubber en pedal frem, kommer den anden

pedal mod brugeren med samme afstand, som

den skubbes fremad.

Symmetriprogram

Med symmetri-programmet kan personalet

måle en patients fremskridt i at opbygge

styrken i både venstre og højre side af kroppen.

Brugerne får større tillid, når de ser deres

udvikling i programmet, uanset om de skal

rehabilitere en skade eller blot træne for bedre

styrke.



Liggende stepmaskine PTE7000MS/37

Specifikationer

Overholdelse

Certificeringer: CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-

1:14, ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012)

+A1, IEC 60601-1-2:2014, EN 60601-1-2:2015,

IEC 60601-1:2015+A1:2012, EN 60601-1:2006,

+A1:2013, +A12:2014, EN ISO 20957:2013,

MDD 93/42/EEC klasse Im,, NB: 0123

Maks. brugervægt

lbs: 440

kg: 200

Nettovægt

lbs: 258

kg: 117

Overordnede mål

tommer: 67x35x48

cm: 170x89x122

Vekselstrømseffekt

Volt: AC 100-240 V

CSAFE

Ja: -

Drivsystem

Kraftig: Poly-V rem med 8 riller, Med

fjederbelastede strammeruller

Blæser

Ja: -

Håndpuls

Ja: -

Programmer

omfatter: Tilpasset, Bakke, HR, Interval,

Manuel, Niveau, Symmetri

Modstands-

niveau: 1 til 20

type: Magnetisk modstandssystem

Opstartsmodstand

watt: 5

Arbejdsområde

watt: 5 til 750

Hastighedsinterval

trin/minut: 10 til 210
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