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Monipuoliset säädöt yksilölliseen sopivuuteen
Tee räätälöityjä harjoituksia

7.0 T yhdistää monipuoliset ominaisuudet, joita hoitohenkilöstön täytyy tehdä, jotta potilaat voivat olla varmoja

kuntoutuksesta ja parantumisesta. Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat voivat hyödyntää tärkeitä ominaisuuksia

sekä monipuolisia säätömahdollisuuksia.

Turvallisuus ja mukavuus samassa

Nojapuita voi säätää ylöspäin, alaspäin ja leveyssuunnassa

Askelma helpottaa juoksuhihnalle astumista

Tärkeät metriikat

Potilaan suoritus tallentuu tiedoiksi

Ohjelma mittaa askelpituuden oikealta ja vasemmalta puolelta

Kestävä ja luotettava

Vyö ja juoksuhihna ovat helppohoitoisia

Tehokas moottori on kaksisuuntainen

Innovatiiviset ohjelmat

Saatavilla useita oletusasetuksia ja mukautettuja asetuksia

Moottorit muodostavat alustan ylä- ja alamäen kävelyä varten.
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Kohokohdat Tekniset tiedot

Säädettävät nojapuut

Irrotettavissa nojapuissa on tartuntatuki, mikä

parantaa potilasturvallisuutta. Säätöjä voi

mukauttaa myös eripituisille ja eri kuntotasolla

oleville käyttäjille. Nojapuita voi säätää 25–35

tuuman välillä korkeussuunnassa, 20–31

tuumaa leveyssuunnassa ja kokonaispituus

vastaa juoksuhihnan pituutta.

Konsoli

Tämä helppokäyttöinen konsolinäyttö sisältää

monia ominaisuuksia ja lataa tärkeitä

harjoitustietoja. Palauteikkunoissa näkyvät

MET-arvot, symmetria, tahti, askeleen

pituudet, askeleet ja nopeus. Voit valita

helposti joko esiasetukset tai ohjelmoitavat

tilat erilaisia ja monipuolisia harjoituksia

varten. Ohjelmat voi mukauttaa potilaan

ominaisuuksiin interaktiivisesti hyödyntämällä

esimerkiksi paino- ja sukupuolitietoja

kuntoutuksen tehostamiseksi.

Ladattavat tiedot

Harjoitustiedot voi ladata suoraan

tietokoneeseen USB-liitännän kautta.

Moottorit ylös- ja alaspäin tehtävään

kallistukseen

Kahdella nostomoottorin avulla (toinen edessä

ja toinen takana) hoitohenkilöstö voi laittaa

potilaan kävelemään ylä- ja alamäkeen.

Potilaat voivat käyttää pään yläpuolella olevia

valjaita vähentämään rasitusta harjoituksen

aikana. Tämän tyyppinen harjoitus parantaa

alavartalon harjoittelua ilman, että potilas

kannattelee koko kehonsa painoa

juoksumatolla. Juoksuhihnan voi nostaa, mikä

mahdollistaa painottoman harjoittelun.

Irrotettava astinlauta

Irrotettava astinlauta madaltaa nousua ja

helpottaa tukevuutta kaipaavien käyttäjien

siirtymistä laitteeseen ja siitä pois.

Ihanteellinen henkilöille, jotka eivät pysty

ottamaan suuria askelia – kuten vanhukset tai

henkilöt, joilla on tasapaino-ongelmia tai

rajoittunut liikealue.

Itsevoiteleva hihna

Suuri ja laaja 22" x 60" askelpinta-ala on

itsevoiteleva, joten sen huoltotarve on

vähäinen.

Moottorin vauhti

3,0 hevosvoiman jatkuva moottori liikkuu

eteenpäin 0–10 mailia tunnissa ja taaksepäin

enintään 3 mailia tunnissa. Takaperin kävely

auttaa harjoittamaan lihaksia, joita ei

normaalisti harjoiteta eteenpäin kävellessä.

Pienten nopeusvälien säätäminen on helppoa

kaikenlaisille potilaille, joiden kunto ja ikä

vaihtelevat.

Symmetriaohjelma

Hoitohenkilöstö, joiden potilaat kärsivät

askelten epätasapainosta, voivat mitata ja

kirjata molempien puolien askelten pituudet.

He voivat esittää mittaukset näytöltä graafisina

tai numeerisina tarpeen vaatiessa.

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/EEC, luokka I, NB: 0123

Käyttäjän enimmäispaino

naulaa: 440

kg: 200

Nettopaino

kg: 174 (A), 51 (B)

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

Kokonaismitat

tuumaa: 83,7 x 56,7 x 55

cm: 213 x 144 x 140

Pinta-ala

tuumaa: 22 x 60

cm: 152,5 x 56

Nousukorkeus

tuumaa: 4,5 tuumaa askelmalle, 9,5 tuumaa

juoksuhihnalle

cm: 11,5 cm askelmalle, 24,13 cm

juoksuhihnalle

Verkkovirta

Volttia: 115 volttia AC, 60 Hz, 20 ampeeria,

NEMA 5-20P

Kallistustaso

prosenttia: -10 %–15 %

Nopeusalue

km/h: –5–16 (0,1 välein)

mph: –3–10 (0,1 välein)

Moottorin tekniset tiedot

HP: 3

CSAFE

Kyllä: -

Tuuletin

Kyllä: -

Ohjelmat

sisältyvät: Mukautettu, Syke, Intervalli,

Manuaalinen, Tasanne, Symmetria, VO2

Aloitusnopeus

Kyllä: -
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