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Kohandatav vastavalt kasutaja vajadustele
Kohandatud treeningud

7.0 T kombineerib mitmeid arsti jaoks vajalikke funktsioone, et patsient tunneks end taastusravi osas

enesekindlalt. Tervishoiuteenuste osutajad saavad kasutada nii põhilisi funktsioone kui ka paljusid

kohandatavaid valikuid.

Ohutu ja mugav

Rööbaspuid saab ohutuse tagamiseks reguleerida üles, alla ja laiusesse

Aste muudab seadmele juurdepääsu lihtsamaks

Läbimõeldud näitajad

Andmed jäädvustavad patsiendi tulemuslikkust

Programm mõõdab parema ja vasaku poole sammu pikkust

Vastupidav ja usaldusväärne

Lint ja seade vajavad vähest hooldamist.

See võimas mootor on kahesuunaline

Uuenduslikud programmid

Saadaval on erinevad vaikeseadistatud ja kohandatavad programmid

Mootorid loovad platvormi üles- ja allamäkke jalutamiseks
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Reguleeritavad rööbaspuud

Eemaldatavad rööbaspuud pakuvad käsipuude

tuge patsiendi ohutuse suurendamiseks.

Kohandused võimaldavad seadet kasutada

erinevas pikkuses ja erinevate võimetega

kasutajatel. Rööbaspuid saab reguleerida 25–

35 tolli kõrgusesse, 20–31 tolli laiusesse ja

nende pikkus on kogu seadme pikkuses.

Konsool

See mitmete funktsioonidega hõlpsasti

kasutatav konsool kuvab ja laadib alla olulisi

treeningu andmeid. Tagasisideaknal kuvatakse

metaboole ekvivalent (MET), sümmeetria,

rütm, sammupikkus, sammud ja kiirus. Saate

mitmekülgsete treeningute jaoks hõlpsasti

valida eelseadistatud või programmeeritavaid

režiime. Programmid kohanevad interaktiivselt

patsiendi omadustega, kasutades sisestatud

andmeid (nt kaal ja sugu) nende taastusravi

maksimeerimiseks.

Allalaaditavad andmed

Treeningu andmed saab USB-ühenduse abil

otse arvutisse laadida.

Mootorid üles- ja allamäkke liikumiseks

Arstid saavad kahe mootoriga – üks ees ja

teine taga – panna patsiendid mäest üles või

alla kõndima. Vähem kurnavaks raskusteta

harjutuse jaoks saab kasutada pea kohal

olevaid rakmeid. Seda tüüpi harjutus

võimaldab paremat alakeha liikumise

treenimist ilma, et patsient kannaks

jooksulindil kogu oma kehamassi. Seadet saab

kergitada raskusteta harjutuste tegemiseks.

Eemaldatav aste

Eemaldatav aste pakub madalat astmekõrgust

inimestele, kel on vaja jooksulindile saamiseks

ja sealt maha tulemiseks rohkem

stabiilsust. See sobib kasutajatele, kes ei saa

teha suuri samme – näiteks

tasakaalupiirangutega, väiksema

liikumisulatusega või vanematele isikutele.

Isemäärduv seade

Lai, avar 22" × 60“ jalutuspind hõlmab vähest

hooldust nõudvat isemäärduvat seadet.

Kiiruse mootor

3.0 hobujõuline kestevtalitlusega kiiruse

mootor liigub edaspidi kiirusel 0–10 miili/h ja

tagurpidi kuni 3 miili/h. Tagurpidi kõndimisega

saab treenida lihaseid, mida harilikult edaspidi

kõndides ei treenita. Kiirust saab igas

seisundis ja vanuses patsientide jaoks

hõlpsasti väikeste astmete kaupa reguleerida.

Sümmeetria programm

Patsientide puhul, kes kannatavad kõndimise

tasakaalunihete all, saab edenemise

dokumenteerimiseks mõõta nii vasaku kui

parema külje sammu pikkust. Täpseks

viitamiseks saavad arstid vaadata ekraanil

kuvatud graafilisi ja numbrilisi mõõtmiseid.

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

kg: 174 (A), 51 (B)

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

Üldmõõtmed

tolli: 83,7  × 56,7 × 55

cm: 213 × 144 × 140

Sammu pind

tolli: 22 × 60

cm: 152,5 × 56

Üles astumise kõrgus

tolli: 4,5'' astmeni, 9,5'' seadmeni

cm: 11,5 cm astmeni, 24,13 cm seadmeni

Võimsus vahelduvvool

Volti: 115 volti vahelduvvool, 60 Hz, 20 amprit,

NEMA 5–20P

Kallaku vahemik

protsenti: –10% kuni 15%

Kiirusevahemik

km/h: –5 kuni 16, 0,1 suuruste sammudena

miili/h: –3 kuni 10, 0,1 suuruste sammudena

Mootori spetsifikatsioonid

HJ: 3

CSAFE

Jah: -

Ventilaator

Jah: -

Programmid

hõlmavad: Kohandatud, Südame

löögisagedus, Intervall, Manuaalne, Platoo,

Sümmeetria, VO2

Käivituskiirus

Jah: -
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