
Istuma-asennossa
käytettävä crosstrainer

ReCare

PTE7000MS

Koko vartalon harjoitus, joka on hellä nivelille
Minimoi törmäys

7.0 S:n puolinoja-asento auttaa poistamaan rasitusta lantiosta, polvista ja nilkoista. Ylävartalon harjoitusohjelma

auttaa potilaita kasvattamaan voimaa ja saavuttamaan symmetrisen tasapainon. Sopii myös käyttäjille, joilla on

rajoituksia alavartalon liikkuvuudessa.

Mukautuu erilaisille käyttäjille

Kääntyvän istuimen ansiosta laite on helppopääsyinen.

Vähennä alavartalon rasitusta puolinoja-asennossa olevalla istuimella

Mukautuu eripituisille käyttäjille

Säädä kahvoja eteen- ja taaksepäin

Säädä istuinta vaakasuunnassa ja kallista sitä.

Yhtäläinen alue ja vastus käsivarsille ja jaloille

Vastus on yhtä suuri käsivarsille ja jaloille

Askelväli on 1–12,5 tuumaa

Innovatiiviset ohjelmat

Lataa kaikki harjoitustietosi näytölle

Konsoli määrittää epäsymmetrian molemmilta puolilta

Harjoitusvalinta vain ylävartalolle

Käännä kahvat käsille miellyttävään asentoon
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Kohokohdat

1:1 lineaarinen vastus

Crosstrainerissa on 1:1 vastus, joten vahvempi

käsi tai jalka auttaa harjoittamaan toista kättä

tai jalkaa. Yhtäläinen vastus on olennaista

monille käyttäjille, kuten heille, joilla on laaja

liikelaajuus, tai heille, joilla on vasemman tai

oikean jalan tai käden epätasapaino.

Säädettävät kahvat

Säädettävän pituuden lisäksi kahvat kääntyvät

myös ranteiden luonnollisen liikkeen mukaan.

Pehmeä, kuvioitu kahva takaa pitävän otteen.

Säädettävät kahvat

Kahvoja voi säätää eri käyttäjien mukaan.

Kahvan asemoinnin voi lukita helposti vain

jaloille, vain käsivarsille tai koko vartalolle.

Säädettävä istuin

Pehmustettua istuinta voi säätää eteen- ja

taaksepäin sekä kallistaa, jotta vartalon asento

sekä harjoittelu olisi mahdollisimman

miellyttävää.

Konsoli

Konsoli näyttää oleelliset tiedot, kuten

reaaliaikaisen suorituspalautteen siirtäessään

potilaan harjoitustietoja tietokoneelle.

Näytöistä näkyy aika, nopeus, askeleen

pituus, askelluku, watit, kalorit, METit, syke,

vastustaso, symmetria ja voima. Ohjelmiin

kuuluvat manuaalinen, mäki, tasanne,

intervalli, väline, syke ja symmetria.

Kääntyvä istuin

Hoitohenkilöstö voi asettaa potilaat tukevasti

crosstrainerille kääntämällä istuinta. Istuin

kääntyy 360 astetta. Laitteessa on myös

matala kynnys, joten henkilöt, joilla on

rajoittunut alavartalon liikkuvuus, voivat

turvallisesti ja itsenäisesti päästä laitteeseen

ja siitä pois.

Muotoiltu puolinoja-asentoon

Erittäin monipuolinen puolinoja-asento

vähentää painetta nivelissä, samalla kun

mahdollistaa haastavan harjoittelun. Istuin

sopii kenelle tahansa potilaalle, kuten

vanhuksille, joilla on haasteita liikkuvuudessa,

tai vapaa-ajan urheilijalle, joka toipuu

vammasta.

Askelväli

Askelvälin syvyys vaihtelee 1–12,5 tuuman

välillä, joten sillä voidaan tehdä matalia ja

syviä askelluksia. Jos toinen poljin työnnetään

eteenpäin, toinen poljin liikkuu käyttäjää kohti

samalle etäisyydelle kuin se on työnnetty

eteenpäin.

Symmetriaohjelma

Symmetriaohjelman avulla hoitohenkilöstö voi

arvioida potilaan vasemman- ja

oikeanpuoleisen vartalon voiman kehitystä.

Nähdessään kehityksensä ohjelmassa

käyttäjät saavat itseluottamusta

kuntouttaessaan vammaa tai hankkiessaan

vain lisää voimaa.
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Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

Sertifikaatit: CAN/CSA-C22.2 nro 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/ETY, luokka I, NB: 0123

Käyttäjän enimmäispaino

naulaa: 440

kg: 200

Nettopaino

naulaa: 258

kg: 117

Kokonaismitat

tuumaa: 67 x 35 x 48

cm: 170 x 89 x 122

Verkkovirta

Volttia: AC 100–240 V

CSAFE

Kyllä: -

Voimansiirto

Kestävä: 8-urainen Poly-V-hihna, ja

jousikuormitetut välipyörät

Tuuletin

Kyllä: -

Käsipulssi

Kyllä: -

Ohjelmat

sisältyvät: Mukautettu, Mäki, Syke, Intervalli,

Manuaalinen, Tasanne, Symmetria

Vastus

taso: 1–20

tyyppi: Magneettinen vastusjärjestelmä

Alkuvastus

wattia: 5

Toimintaväli

wattia: 5–750

Nopeusalue

askelta minuutissa: 10–210

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä

2020‑07‑22

Versio: 11.7.1

12 NC: 8670 001 57739

EAN: 87 12581 75664 2

www.philips.com

http://www.philips.com/

