
Steperis ar
atliecamu atzveltni

ReCare

PTE7000MS

Vingrinājumi visam ķermenim, nekaitējot locītavām
Samaziniet nelabvēlīgo ietekmi

Novietojums daļēji guļus uz 7.0 S palīdz novērst slodzi uz gūžām, ceļgaliem un potītēm. Ķermeņa augšdaļas

vingrinājumu programma palīdz stiprināt pacientu un sasniegt simetrisku līdzsvaru pat lietotājiem ar ķermeņa

apakšdaļas kustību ierobežojumiem.

Piemērots dažādiem lietotājiem

Izmantojot rotējošo sēdekli, ir viegli uzkāpt un nokāpt

Atbrīvojieties no ķermeņa apakšdaļas saspringuma uz pusguļus novietotā sēdekļa

Piemērots dažāda auguma lietotājiem

Regulējiet rokturus uz priekšu un atpakaļ

Noregulējiet sēdekli horizontāli un nolieciet atpakaļ

Vienāds vingrojumu diapazons un pretestība rokām un kājām

Pretestība rokām un kājām ir vienāda

Solis svārstās no 1 līdz 12,5 collām (2,54–31,75 cm)

Inovatīvas programmas

Displejā lejupielādējiet visus treniņa datus

Konsole mēra simetrijas nelīdzsvarotību abās pusēs

Iespēja vingrināt tikai ķermeņa augšdaļu

Pagrieziet rokturus ērtai rokas pozīcijai
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Izceltie produkti

1:1 lineārā pretestība

Šis steperis piedāvā 1:1 pretestību, kas

nodrošina, ka stiprākā roka vai kāja palīdz

trenēt otru roku vai kāju. Vienāda pretestība

sniedz priekšrocības dažādiem lietotājiem,

ieskaitot tos, kuriem ir plašs kustību diapazons,

vai tos, kuriem nav pietiekama līdzsvara starp

kreiso un labo kāju vai roku.

Komplektācijā iekļautie rokturi

Papildus regulējamajam garumam rokturi arī

grozās ap savu asi atbilstoši dabiskajai

plaukstas locītavas kustībai. Mīksts, teksturēts

pārklājums nodrošina drošu saķeri.

Pielāgojami rokturi

Komplektācijā iekļauto rokturu garums ir

regulējams, lai tie būtu piemēroti dažādiem

lietotājiem. Rokturi ir viegli nostiprināmi, lai

veiktu tikai kāju, tikai roku vai visa ķermeņa

vingrinājumus.

Regulējams sēdeklis

Lai panāktu vislabāko ķermeņa novietojumu un

komfortu treniņos, polsterētais sēdeklis ir

regulējams uz priekšu un atpakaļ, kā arī

atliecams.

Vadības konsole

Konsole parāda būtisku atgriezenisko saiti par

reāllaika sniegumu, vienlaikus straumējot

pacientu treniņu datus uz datoru. Windows

displeja laiks, ātrums, soļa garums, soļu skaits,

vati, kalorijas, MET, sirdsdarbība, pretestības

līmenis, simetrija un jauda. Programmās

ietilpst Hill, Plateau, Interval, Facility, HR, un

Symmetry.

Grozāms sēdeklis

Ārstniecības personāls var ērti novietot

pacientus uz stepera, pagriežot sēdekli, lai

panāktu vispiemērotāko pozu. Sēdeklis ir

pagriežams 360 grādos. Pateicoties tam, ka

iekārta ir aprīkota ar neliela augstuma

pakāpienu, cilvēki ar ierobežotu ķermeņa

apakšdaļas kustību diapazonu var droši un

patstāvīgi uzkāpt uz stepera un nokāpt no tā.

Pusguļus novietojuma dizains

Universāls, pusguļus novietojuma dizains

mazina slodzi uz locītavām, vienlaikus

nodrošinot izaicinošu treniņu. Sēdeklis ir

piemērots gandrīz jebkuram pacientam, sākot

no vecāka gadagājuma cilvēkiem ar kustību

traucējumiem un beidzot sportistiem, kuri

atgūstas pēc traumas.

Soļu diapazons

Pakāpiena dziļums ir no 1 līdz 12,5 collām

(2,54–31,75 cm), kas ļauj veikt gan mazākus,

gan platākus soļus. Ja viena kāja grūž savu

pedāli uz priekšu, otrs pedālis tiks virzīts

lietotāja virzienā tādā pašā attālumā, kā to

pastumj uz priekšu.

Simetrijas programma

Izmantojot programmu Symmetry, medicīnas

speciālisti var novērtēt pacienta progresu gan

kreisās, gan labās ķermeņa puses izturības

veidošanā. Lietotāji iegūs pārliecību, redzot

programmas uzrādīto progresu, neatkarīgi no

tā, vai viņi vēlas rehabilitēt traumu vai

vienkārši trenēties, lai iegūtu lielāku izturību.
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Specifikācijas

Atbilstība

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

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

CE atbilstība EN60601-1 EMC, Atbilstība EN

60601-1-2, CE MDD 93/42/EEC 1. klase

Maksimālais lietotāja svars

mārciņas: 440

kg: 200

Neto svars

mārciņas: 258

kg: 117

Kopējie izmēri

collas: 67x35x48

cm: 170x89x122

Maiņstrāva

Volti: Maiņstrāva 100-240V

CSAFE

Jā: -

Piedziņas ķēde

Lieljaudas: 8 rievu Poly V lente, ar atsperu

dzenratiem

Ventilators

Jā: -

Rokas pulss

Jā: -

Programmas

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

Plateau, Symmetry

Pretestības

līmenis: 1–20

tips: Magnētiskās pretestības sistēma

Starta pretestība

vati: 5

Darbības diapazons

vati: 5–750

Ātruma diapazons

soļi minūtē: 10–210
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