
Lamavas asendis
stepper

ReCare

PTE7000MS

Kogu keha trenn, mis kaitseb liigeseid liigse koormuse eest

Vähendage liigestele tekkivat koormust

Mudeli 7.0 S poollamav asend aitab vähendada puusadele, põlvedele ja pahkluudele tekkivat pinget. Ülakeha

treeningprogramm aitab patsientidel jõudu koguda ja sümmeetrilist tasakaalu saavutada. Seda isegi kasutajate

puhul, kelle alakeha teatuid piiranguid seab.

Kohandatav paljudele erinevatele kasutajatele

Pöörleva istmega saate hõlpsalt seadmele ja selle pealt maha

Leevendage alakeha stressi poollamava istmega

Kohandatav erinevas pikkuses kasutajatele

Käepeidemete reguleerimine edasi ja tagasi

Istme reguleerimine horisontaalselt ja kallutamine

Käte ja jalgade võrdne ulatus ja takistus

Takistus on kätele ja jalgadele võrdne.

Sammu ulatus on vahemikus 1 kuni 12,5 tolli

Uuenduslikud programmid

Kõigi ekraanil kuvatavate treeningandmete allalaadimine

Konsool mõõdab mõlema poole sümmeetria tasakaalu

Võimalus kasutada ainult ülakeha treenimiseks

Käepidemete pööramine mugavaks käte asendiks



Lamavas asendis stepper PTE7000MS/37

Esiletõstetud tooted

1:1 lineaarne takistus

See stepper pakub 1:1 takistust, mis võimaldab

tugevamal käel või jalal aidata teist kätt või

jalga treenida. Võrdne takistus on kasulik

paljudele kasutajatele, sealhulgas neile, kel

on lai liikumisulatus või tasakaalutus vasaku ja

parema jala või käe vahel.

Sobivad käepidemed

Lisaks käepidemete pikkuse reguleerimisele

saab neid ka vastavalt randme loomulikule

liikumisele pöörata. Pehme tekstuuriga kate

tagab turvalise haarde.

Reguleeritavad käepidemed

Käepidemete pikkust saab erinevate kasutajate

jaoks reguleerida. Käepideme saab hõlpsasti

kinnitada jalgade, käte või kogu keha

treenimiseks.

Reguleeritav iste

Parimaks keha asendi saavutamiseks ja

mugavaks treenimiseks saab polsterdatud istet

reguleerida edasi- ja tagasisuunas ning ka

kallutada.

Konsool

Konsoolil kuvatakse reaalajas olulist

tulemuslikkuse tagasisidet, voogedastades

samal ajal patsiendi treeningandmeid

arvutisse. Aknas kuvatakse aeg, kiirus, sammu

sügavus, sammude arv, vatid, kalorid,

metaboolne ekvivalent (MET), südame

löögisagedus, takistuse aste, sümmeetria ja

võimsus. Programmide hulka kuuluvad

manuaalne, mägi, platoo, intervall, sujuv,

südamerütm ja sümmeetria.

Pöörlev iste

Arstid saavad patsiente mugavalt stepperile

aidata, pöörates istme parimasse asendisse.

Iste pöörleb 360 kraadi. Tänu madalale astme

kõrgusele saavad piiratud alakeha liikuvusega

inimesed ohutult ja iseseisvalt stepperile ja

sealt maha.

Poollamav disain

Väga mitmekülgne poollamav disain

leevendab liigestele tekkivat stressi, tagades

samal ajal väljakutsuva treeningu. Iste sobib

erinevatele patsientidele alates

liikumisprobleemidega eakatest kuni

vigastustest taastuvate harrastussportlasteni.

Sammu ulatus

Sammu sügavus on vahemikus 1 kuni 12,5 tolli,

mis võimaldab teha nii väiksemaid kui ka

kaugemale ulatuvaid samme. Kui üks jalg

lükkab pedaali ettepoole, liigub teine paal

sama kauguse võrra kasutaja poole.

Sümmeetria programm

Sümmeetria programmiga saavad arstid

hinnata patsientide edenemist vasaku ja

parema kehapoole tugevuse suurendamisel.

Kasutajatel kasvab edusamme nähes

enesekindlus, pole vahet, kas nad soovivad

vigastusest taastuda või treenivad tugevamaks

saamise eesmärgil.
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Spetsifikatsioon

Vastavus

Sertifikaadid: CAN/CSA-C22.2 Nr 60601-1:14,

ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1,

CE vastavus standardile EN60601-1 EMC,

Vastavus standardile EN 60601-1-2, CE MDD

93/42/EEC klass I

Kasutaja max kaal

naela: 440

kg: 200

Kaal pakendita

naela: 258

kg: 117

Üldmõõtmed

tolli: 67 × 35 × 48

cm: 170 × 89 × 122

Võimsus vahelduvvool

Volti: AC 100-240V

CSAFE

Jah: -

Jõuülekanne

Vastupidav: 8 soonega polü-V rihm, vedruga

pingestatud pingutusrullid

Ventilaator

Jah: -

Käe pulss

Jah: -

Programmid

hõlmavad: Kohandatud, Mägi, Südame

löögisagedus, Intervall, Manuaalne, Platoo,

Sümmeetria

Takistus

tase: 1 kuni 20

tüüp: Magnettakistussüsteem

Käivitustakistus

vatti: 5

Töövahemik

vatti: 5 kuni 750

Kiirusevahemik

sammu/minutis: 10 kuni 210
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