
Skrejceliņš

ReCare

PTE7000MT

Vairāki pielāgošanas veidi individuālai piemērotībai
Iegūstiet pielāgotus vingrinājumus

7.0 T apvieno daudzas universālas funkcijas, kas nepieciešamas ārstniecības personālam, lai pacienti justos

pārliecināti par rehabilitāciju un redzētu uzlabojumus. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji var izmantot

pamata funkcijas, kā arī daudzas pielāgojamas iespējas.

Drošība apvienojumā ar komfortu

Drošības nolūkos paralēlas joslas ir pielāgojamas augšup, lejup un platumā

Šis pakāpiens atvieglo piekļuvi iekārtai

Nozīmīgi rādītāji

Dati atspoguļo pacienta sniegumu

Programma mēra soļa garumu labajā un kreisajā pusē

Izturīgs, lai būtu uzticams

Joslai un pamatnei ir reti nepieciešama apkope

Šis jaudīgais motors ir divvirzienu

Inovatīvas programmas

Ir pieejamas vairākas noklusējuma un pielāgojamas programmas

Motori rada platformu staigāšanai augšup kalnā un lejā
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Izceltie produkti Specifikācijas

Regulējami paralēli stieņi

Noņemamie paralēlie stieņi nodrošina margu

atbalstu pacienta papildu drošībai.

Regulējamie mehānismi var tikt piemēroti arī

lietotājiem ar dažādu auguma garumu un

fizisko sagatavotību. Stieņu augstums ir

regulējams no 25 līdz 35 collām (63,5–89 cm),

platums no 20 līdz 31 collai (51–79 cm), un

garums ir pagarināms līdz mehānisma pilnam

garumam.

Vadības konsole

Aprīkota ar dažādām funkcijām šī ērti lietojamā

konsole parāda un lejupielādē svarīgus treniņa

datus. Atgriezeniskās saites lodziņos tiek

parādīti MET, simetrija, ritms, soļu garumi, soļu

skaits un temps. Jūs varat viegli izvēlēties vai

nu iepriekš iestatītus, vai programmējamus

režīmus daudzveidīgai un daudzpusīgai

vingrošanai. Programmas var interaktīvi

pielāgot pacienta īpašībām, rehabilitācijas

efektivitātes maksimizēšanai izmantojot

ievadīto informāciju, piemēram, svaru un

dzimumu.

Lejupielādējami dati

Treniņa datus var lejupielādēt tieši datorā,

izmantojot USB savienojumu.

Motori slīpuma un krituma nodrošināšanai

Ar diviem pacelšanas motoriem — vienu

priekšā un otru aizmugurē — medicīnas

speciālisti pacientiem var uzdot vingrinājumus

ar staigāšanu augšup kalnā un lejā. Gaisa

stiprinājumu pacientiem var izmantot, lai veiktu

mazāk enerģiju patērējošus vingrinājumus bez

pievienotiem smagumiem. Šis vingrinājumu

veids ļauj uzlabot apakšējās ķermeņa daļas

kustību treniņus, pacientam uz skrejceliņa

nedarbojoties ar visu sava ķermeņa

svaru. Pamatni var pacelt, lai pielāgotos

vingrinājumiem, kuros netiek izmantoti

smagumi.

Noņemams pakāpiens

Noņemamais pakāpiens nodrošina zemāku

pakāpšanās augstumu cilvēkiem, kuriem

nepieciešama mazliet lielāka stabilitāte,

uzkāpjot uz un nokāpjot no skrejceliņa. Tas ir

ideāli piemērots cilvēkiem, kuri nevar spert

lielu soli, piemēram, cilvēkiem ar līdzsvara

ierobežojumiem, mazāku kustību diapazonu

vai cilvēkiem gados.

Pašeļļojoša pamatne

Plašā 22x60 collu (56–152 cm) soļošanas

virsma ietver pašeļļojošu pamatni, kas

nodrošina darbību bez biežām apkopēm.

Ātruma motors

3.0 zirgspēku nepārtraukta darba ātruma

motors virzās uz priekšu no 0 līdz 10 jūdzēm

stundā un atpakaļgaitā līdz 3 jūdzēm stundā.

Atpakaļgaita ir noderīga, lai trenētu muskuļus,

kas parasti netiek vingrināti, ejot tikai uz

priekšu. Nelielus ātruma palielinājumus var

viegli pielāgot jebkura stāvokļa un vecuma

pacientiem.

Programma Symmetry

Medicīnas speciālistiem, kuru pacienti cieš no

gaitas nelīdzsvarotības, var mērīt gan kreisās,

gan labās puses soļa garumu, lai dokumentētu

progresu. Lai iegūtu precīzus datus, medicīnas

speciālisti var izmantot gan grafiskos, gan

skaitliskos mērījumus, kas parādīti displejā.

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

kg: 174 (A), 51 (B)

mārciņas: 112,9 (B), 384 (A)

Kopējie izmēri

collas: 83,7 x 56,7x55

cm: 213x144x140

Soļošanas virsma

collas: 22x60

cm: 152.5x56

Pakāpiena augstums

collas: 4,5 collas uz pakāpiena, 9,5 collas uz

pamatnes

cm: 11,5 cm uz pakāpiena, 24,13 cm uz

pamatnes

Maiņstrāva

Volti: 115 voltu maiņstrāva, 60 Hz, 20 ampēri,

NEMA 5-20P

Pakāpes diapazons

procenti: no -10% līdz 15%

Ātruma diapazons

km/h: no -5 līdz 16 ar 0,1 pieaugumu

jūdzes stundā: no -3 līdz 10 ar 0,1 pieaugumu

Motora spec.

ZS: 3

CSAFE

Jā: -

Ventilators

Jā: -

Programmas

ietver: Pielāgoti, HR, Interval, Instrukcija,

Plateau, Symmetry, VO2

Starta ātrums

Jā: -
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