
Bėgtakis

ReCare

PTE7000MT

Sudėtinis reguliavimas, kad būtų individualiai pritaikoma
Atlikite individualiai pritaikytą mankštą

„7.0 T“ dera daug universalių funkcijų, reikalingų gydytojui, kad pacientai tikėtų reabilitacija ir pagerėjimu.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai gali naudoti pagrindines funkcijas bei daugybę reguliuojamų parinkčių.

Saugumas dera su komfortu

Dėl saugumo lygiagretūs strypai reguliuojami aukštyn, žemyn ir į plotį

Laiptelis padeda lengviau užlipti ant pagrindo

Prasminga metrika

Duomenyse fiksuojamas paciento darbas

Programa matuoja žingsnio ilgį dešinėje ir kairėje pusėje

Patvarus, kad būtų patikimas

Juostai ir pagrindui nereikia daug priežiūros

Šis galingas variklis yra dvikryptis

Naujoviškos programos

Galimi keli numatytieji nustatymai ir individualiai pritaikomos programos

Veikiant varikliams platforma pritaikoma ėjimui į įkalnę ir nuo nuokalnės
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Ypatybės Specifikacijos

Reguliuojami lygiagretūs strypai

Nuimami lygiagretūs strypai naudojami kaip

turėklai, suteikiantys pacientui papildomo

saugumo. Be to, reguliuojant prietaisą galima

pritaikyti įvairaus ūgio ir pajėgumo

naudotojams. Strypų aukštis kinta nuo 25 iki 35

col., o plotis – nuo 20 iki 31 col. Ilgis

pailginamas iki viso pagrindo ilgio.

Valdymo pultas

Šiame lengvai valdomame valdymo pulte yra

daug funkcijų, jame rodomi ir parsiunčiami

svarbūs treniruotės duomenys. Grįžtamosios

informacijos languose rodomi MET, simetrija,

ritmas, žingsnio ilgis, žingsniai ir tempas.

Galite lengvai pasirinkti iš anksto nustatytus

arba programuojamus režimus, kad jie būtų

įvairūs ir universalūs. Programas galima

interaktyviai pritaikyti pacientų

charakteristikoms, naudojant įvedamą

informaciją, pvz., svorį ir lytį, kad tai taptų

pagrindu jų geriausiai reabilitacijai.

Parsisiunčiami duomenys

Treniruotės duomenis galima parsisiųsti tiesiai

į kompiuterį per USB jungtį.

Įkalnės ir nuokalnės varikliai

Yra du keliamieji varikliai – priekyje ir gale.

Gydytojai gali pacientams nustatyti ėjimą į

įkalnę arba nuo nuokalnės. Pacientai, kurie

atlieka lengvesnius, mažesnės apkrovos

pratimus, gali naudoti virš galvos pakabintus

diržus. Tokio tipo mankšta padeda geriau

treniruoti apatinės kūno dalies judesius, kai

pacientui nereikia išlaikyti viso savo svorio

einant bėgtakiu. Pagrindą galima pakelti, kad

būtų lengviau atlikti mažesnės apkrovos

pratimus.

Nuimamas laiptelis

Nuimamas laiptelis naudojamas kaip

žemesnioji pakopa, žmonėms, kuriems reikia

šiek tiek daugiau stabilumo užlipant ant

bėgtakio ir nuo jo nulipant. Jis puikiai tinka

tiems, kurie negali žengti didelio žingsnio,

pvz., kurių pusiausvyra yra ribota, mažesnis

judesių diapazonas arba vyresniems

suaugusiems asmenims.

Savitepis pagrindas

Platų ir erdvų, 22 col. x 60 col., ėjimo paviršių

sudaro savitepis pagrindas, kuriam nereikia

daug priežiūros darbų.

Greičio variklis

3,0 arklio galių nuolat veikiantis greičio variklis

suka į priekį nuo 0 iki 10 mylių per valandą ir

atgal iki 3 mylių per valandą greičiu. Einant

atgal treniruojami raumenys, kurie paprastai

nedirba vien tik einant į priekį. Galima lengvai

nustatyti nedidelį greičio didinimą visų būklių

ir visokio amžiaus pacientams.

Simetrijos programa

Gydytojai, kurių pacientai kenčia nuo didelio

disbalanso, gali matuoti kairės ir dešinės pusių

žingsnius bei dokumentuose fiksuoti progresą.

Gydytojai gali remtis tiek grafiniais, tiek

skaitiniais matmeninis, rodomais ekrane kaip

tiksli informacija.

Atitiktis

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

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

CE atitiktis EN60601-1 EMC, Atitinka EN

60601-1-2, CE MPD 93/42/EEB I klasė

Maks. naudotojo svoris

svar.: 440

kg: 200

Grynas svoris

kg: 174 (A), 51 (B)

svar.: 112,9 (B), 384 (A)

Gabaritų matmenys

coliai: 83,7  x 56,7 x 55

cm: 213 x 144 x 140

Žingsniavimo paviršius

coliai: 22 x 60

cm: 152,5 x 56

Laiptelio aukštis

coliai: 4,5 col. iki laiptelio, 9,5 col. iki pagrindo

cm: 11,5 cm iki laiptelio, 24,13 cm iki pagrindo

Galia KS

Voltai: 115 voltų KS, 60 Hz, 20 amp., NEMA 5-

20P

Nuolydžio diapazonas

procento: nuo −10 % iki 15%

Greičio diapazonas

km/val.: –5–16, didinant kas 0,1

mylių per val.: −3–10, didinant kas 0,1

Variklio specif.

AG: 3

CSAFE

Taip: -

Ventiliatorius

Taip: -

Programos

įskaitant: Tinkinamas, PD, Intervalinė,

Rankinis, Plynaukštė, Simetrija, VO2

Paleidimo greitis

Taip: -
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