
Løbebånd

ReCare

PTE7000MT

Flere justeringer for individuel pasform
Få tilpassede øvelser

7.0 T kombinerer mange alsidige funktioner, som personalet har brug for til at få patienterne til at føle sig trygge

ved rehabilitering og forbedring. Healthcare-udbydere kan anvende vigtige funktioner samt mange justerbare

muligheder.

Sikkerhed møder komfort

Af sikkerhedsårsager kan parallelstængerne justeres op, ned og i bredden

Dette trin gør adgang til båndet nemmere

Meningsfulde målinger

Data registrerer patientens ydeevne

Programmet måler trinlængde på venstre og højre side

Holdbar til at være pålidelig

Der er kun minimal vedligeholdelse af rem og bælte

Denne kraftfulde motor er tovejs

Innovative programmer

Flere tilgængelige standard- og tilpassede programmer

Motorer skaber en platform til at gå op eller ned



Løbebånd PTE7000MT/37

Vigtigste nyheder Specifikationer

Justérbar parallelstænger

De aftagelige parallelstænger tilbyder

gelændersupport for at øge patientsikkerheden.

Justeringerne kan også tilpasses brugere med

forskellige størrelser og grader af mobilitet.

Stængerne kan justeres 25 til 35 cm i højden,

20 til 31 tommer i bredden, og i længden kan

de strækkes til hele båndets længde.

Konsol

Med de mange funktioner viser og downloader

denne brugervenlige konsol vigtige

træningsdata. Feedback er METs, symmetri,

cadence, skridtlængde, trin og tempo. Du kan

nemt vælge enten faste eller programmerbare

tilstande til forskellige og alsidige rutiner.

Programmer kan interaktivt tilpasses

patienternes karakteristika ved hjælp af

indtastningsdata, f.eks. vægt og køn samt basis

til maksimum af genoptræningen.

Data kan downloades

Træningsdata kan downloades direkte til en

computer via USB-forbindelsen.

Motorer til at bøje og strække

Med to løftemotorer - en foran og en anden

bagpå - kan personalet skabe opadgående

eller nedadgående gang for patienter. Der kan

anvendes seletøj, der er monteret ovenover, til

patienter i mindre anstrengende ubalancerede

øvelser. Denne type træning giver forbedret

træning af den nederste del af kroppen, uden

at patienten skal bære hele sin vægt på

løbebåndet. Båndet kan hæves til at passe til

forskellige øvelser.

Aftagelige trin

Det aftagelige trin giver en lavere trinhøjde for

personer, der trænger til lidt mere stabilitet ved

på- eller afstigning af et løbebånd. Dette er

ideelt til personer, der kan ikke tage et stort

skridt - f. eks. personer med

balancebegrænsninger, mindre

træningsområde eller ældre voksne.

Selvsmørende bånd

Et bredt bånd med rigelig afstand på 22" x 60"

i overfladen og et selvsmørende bånd med

lave vedligeholdelseskrav.

Hastighedsmotor

3,0 hk-motoren med jævn drift går fra 0 til 10

mph og op til 3 mph i bakgear. Det kan være

en god ide at gå baglæns for at træne de

muskler, der normalt ikke trænes ved

fremadrettet gang. Små hastighedsstigninger

kan nemt justeres for patienter i alle tilstande

og aldre.

Symmetriprogram

Personalet, hvis patienter lider af ubalancer,

kan registrere skridtlængde for både venstre og

højre side for at registrere udvikling. Der kan

anvendes måde grafisk og numerisk måling,

som vises på displayet med præcis gengivelse.

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 IIa,, NB: 0123

Maks. brugervægt

lbs: 440

kg: 200

Nettovægt

kg: 174 (A), 51 (B)

lbs: 112,9 (B), 384 (A)

Overordnede mål

tommer: 83,7 x56,7x55

cm: 213x144x140

Skridtoverflade

tommer: 22x60

cm: 152,5x56

Trin op-højde

tommer: 4,5" til trin, 9,5" til dæk

cm: 11,5 cm til trin, 24,13 cm til dæk

Vekselstrømseffekt

Volt: 115 volt AC, 60 Hz, 20 ampere, NEMA 5-

20 P

Kvalitetsinterval

procent: -10 % til 15 %

Hastighedsinterval

km/t: -5 til 16 i intervaller på 0,1

mph: -3 til 10 i intervaller på 0,1

Motorspecifikationer

HP: 3

CSAFE

Ja: -

Blæser

Ja: -

Programmer

omfatter: Tilpasset, HR, Interval, Manuel,

Niveau, Symmetri, VO2

Starthastighed

Ja: -
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