
Tredemølle

ReCare

PTE7000MT

Flere justeringer for individuell tilpasning
Få tilpassede øvelser

7.0 T kombinerer mange allsidige funksjoner en lege trenger for å få pasientene til å føle seg trygge på

rehabiliteringen. Leverandører av helsetjenester kan bruke grunnleggende funksjoner i tillegg til mange justerbare

alternativer.

Sikkerhet møter komfort

Parallellstengene kan justere opp, ned og i bredden for sikkerhet

Trinnet gir enklere tilgang til planet

Meningsfulle målinger

Data registrerer pasientens ytelse

Programmet måler steglengde på høyre og venstre side

Holdbar og pålitelig

Beltet og planet krever lite vedlikehold

Denne kraftige motoren går i to retninger

Nyskapende programmer

Flere standardprogrammer og tilpassbare programmer er tilgjengelige

Motorene skaper en plattform for gange i oppover- og nedoverbakke



Tredemølle PTE7000MT/37

Høydepunkter Spesifikasjoner

Justerbare parallellstenger

De avtakbare parallellstengene fungerer som

håndløpere for ekstra pasientsikkerhet. De kan

også tilpasses til en rekke brukere med ulike

høyder og formnivåer. Stengene kan justeres

25–35 tommer i høyden og 20–31 tommer i

bredden, og lengden kan utvides til hele

lengden av planet.

Konsoll

Denne brukervennlige konsollen viser og laster

ned viktige treningsdata.

Tilbakemeldingsvinduer viser METs, symmetri,

pedalfrekvens, steglengde, trinn og fart. Du kan

enkelt velge en av de forhåndsinnstilte eller

programmerbare modusene for å få allsidige

treningsøkter. Programmene kan interaktivt

tilpasses pasientens egenskaper for å

maksimere rehabiliteringen basert på

informasjon som vekt og kjønn.

Nedlastbare data

Treningsinformasjon kan lastes ned direkte til

en datamaskin via en USB-tilkobling.

Motorer for helling

Med to løftemotorer – én foran og én bak – kan

helsepersonell skape oppover- og

nedoverbakker for pasientene. En

overhengende sele kan brukes for å gjøre

treningen lettere for pasienten. Denne typen

trening gjør det mulig å trene bevegelighet i

underkroppen uten at pasienter bærer hele

kroppsvekten sin på tredemøllen. Planet kan

heves for lette treningsøvelser.

Avtakbart trinn

Det avtakbare trinnet gir en lavere trinnhøyde

for personer som trenger litt mer stabilitet når

de går av og på tredemøllen. Dette er ideelt for

personer som ikke kan ta lange steg – for

eksempel personer med dårlig balanse,

begrenset bevegelighet eller eldre.

Selvsmørende plan

Den brede, romslige løpeflaten på 22 x 60 "

har et selvsmørende plan som krever lite

vedlikehold.

Hastighetsmotor

Hastighetsmotoren med 3,0 hestekrefter

kontinuerlig drift går fremover i 0–10 km/t og

rygger i opptil 5 km/t. Baklengs gange er nyttig

for å trene muskler som vanligvis ikke trenes i

framlengs gange. Små hastighetsjusteringer

kan enkelt justeres for personer i alle tilstander

og aldre.

Symmetriprogram

Helsepersonell med pasienter som lider av

ubalansert ganglag, kan måle steglengden på

både høyre og venstre side for å dokumentere

fremgangen. Helsepersonell kan se både

grafiske og numeriske målinger på displayet for

å få nøyaktig informasjon.

Samsvar

Sertifiseringer: CAN/CSA-C22.2 No. 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. vekt

pund: 440

kg: 200

Nettovekt

kg: 174 (A), 51 (B)

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

Totalmål

tommer:  83,7 x 56,7 x 55

cm: 213 x 144 x 140

Gåoverflate

tommer: 22 x 60

cm: 152,5 x 56

Trinnhøyde

tommer: 4,5 " til trinn, 9,5 " til plan

cm: 11,5 cm til trinn, 24,13 cm til plan

Strøm

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

20-P

Gradområde

prosent: -10 % til 15 %

Hastighetsområde

km/t: -5 til 16 i justeringstrinn på 0,1

mph: -3 til 10 i justeringstrinn på 0,1

Motorspesifikasjoner

HP: 3

CSAFE

Ja: -

Vifte

Ja: -

Programmer

Inkluderer: Egendefinert, Puls, Intervall,

Manuell, Plateau, Symmetri, VO2

Starthastighet

Ja: -

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2020‑07‑07

Versjon: 16.4.1

12 NC: 8670 001 57736

EAN: 87 12581 75659 8

www.philips.com

http://www.philips.com/

