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Możliwość dopasowania do własnych potrzeb
Dostosuj ćwiczenia do własnych potrzeb
Model 7.0 T łączy w sobie wiele funkcji, które sprawiają, że pacjent czuje się pewnie podczas rehabilitacji i
wierzy w możliwość poprawy stanu zdrowia. Zapewnia zarówno podstawowe, jak i regulowane funkcje.
Bezpieczeństwo i komfort
Belki równoległe umożliwiają regulację w pionie i poziomie oraz regulację szerokości w celu zapewnienia
bezpieczeństwa
Stopień ułatwia dostęp do pomostu
Istotne wskaźniki
Dane rejestrują wyniki pacjentów
Program mierzy długość kroków po prawej i lewej stronie
Trwały znaczy niezawodny
Taśma i pomost nie wymagają konserwacji
Ten mocny silnik jest dwukierunkowy
Innowacyjne programy
Dostępnych jest wiele programów domyślnych i z możliwością dostosowania
Silniki tworzą platformę do chodzenia pod górę i z góry
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Zalety
Regulowane belki równoległe

Zdejmowane belki równoległe zapewniają
pacjentowi dodatkowe zabezpieczenie,
funkcjonując jako poręcze. Można dostosować
je do potrzeb użytkowników o różnym wzroście
i sprawności ﬁzycznej. Belki można regulować
w zakresie od 25 do 35 cali w pionie, od 20 do
31 cali szerokości, a ich długość rozciąga się na
całą długość pomostu.
Konsola

wszechstronnych procedur. Programy mogą
interaktywnie dostosowywać się do cech
pacjentów, wykorzystując informacje
wejściowe, takie jak waga i płeć, jako
podstawy do zmaksymalizowania rehabilitacji.

niej, muszą podnieść nogę na niższą
wysokość. Jest to idealne rozwiązanie dla tych,
którzy nie mogą zrobić dużego kroku, np. osób
z ograniczeniami równowagi, osób o
mniejszym zakresie ruchu lub osób starszych.

Dane, które można pobrać
Dane dotyczące ćwiczeń można pobrać
bezpośrednio do komputera za pośrednictwem
połączenia USB.

Automatyczne smarowanie pomostu
Szeroka, obszerna przestrzeń o wymiarach 22 x
60 cali jest wyposażona w samosmarujący się
pomost, który nie wymaga konserwacji.

Silniki regulujące pochylenie i odchylenie
Dzięki zastosowaniu dwóch silników
podnoszenia — jednego z przodu i drugiego z
tyłu — lekarze mogą tworzyć dla pacjentów
trasy prowadzące w górę i w dół. Podwieszana
uprząż może być używana dla pacjentów w
celu stworzenia mniej wyczerpujących ćwiczeń
bez obciążenia. Ten typ ćwiczeń umożliwia
lepsze ćwiczenie ruchu dolnych partii ciała bez
obciążenia całego ciała pacjenta na bieżni.
Pomost można podnieść, aby wykonywać
ćwiczenia bez obciążenia.

Szybki silnik
Silnik o mocy 3,0 KM pracujący w trybie
ciągłym porusza się do przodu z prędkością od
0 do 10 mil/h i do tyłu z prędkością do 3 mil/h.
Chodzenie tyłem jest pomocne podczas
ćwiczenia mięśni, których zwykle nie ćwiczy
się podczas samego chodzenia do przodu.
Niewielkie przyrosty prędkości można z
łatwością dostosować do potrzeb pacjentów w
każdym stanie i wieku.

Wyjmowany stopień

Dzięki wielu funkcjom ta łatwa w obsłudze
konsola umożliwia wyświetlanie i pobieranie
ważnych danych treningowych. W oknach
informacji zwrotnych wyświetlane są wartości
motogodzin, symetryczność, rytm, długość
kroku, kroki i tempo. Można łatwo wybrać tryby
wstępnie ustawione lub z możliwością
programowania w celu stosowania różnych,

Dzięki zdejmowanemu stopniowi osoby, które
wymagają odrobinę większej stabilności
podczas wchodzenia na bieżnię i schodzenia z

Program symetrii
Lekarze, których pacjenci cierpią na zaburzenia
równowagi podczas chodzenia, mogą mierzyć
długość zarówno lewego, jak i
prawego kroku w celu udokumentowania
postępów w leczeniu. Lekarze mogą korzystać
zarówno z pomiarów graﬁcznych, jak i
numerycznych, które są wyświetlane na
ekranie, w celu precyzyjnego określenia
wartości referencyjnych.
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Dane techniczne
Zgodność
Certyﬁkaty: CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1:14,
ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1,
Oznaczenie CE dotyczące zgodności z normą
EN60601-1 EMC, Zgodność z normą EN
60601-1-2, Oznaczenie CE zgodne z zapisami
MDD 93/42/EWG, klasa I

Powierzchnia kroku
cala: 22 x 60
cm: 152,5 x 56

Maksymalna waga użytkownika
funta: 440
kg: 200

Zasilanie AC
V: 115 V AC, 60 Hz, 20 A, NEMA 5-20P

Wysokość wejścia
cala: 4,5'' do stopnia, 9,5'' do pomostu
cm: 11,5 cm do stopnia, 24,13 cm do pomostu

Zakres nachylenia
procent: Od -10% do 15%

Waga netto
kg: 174 (A), 51 (B)
funta: 112,9 (B), 384 (A)

Zakres prędkości
km/h: Od -5 do 16, przyrost co 0,1
mph: Od -3 do 10, przyrost co 0,1

Wymiary całkowite
cala: 83,7 x 56,7 x 55
cm: 213 x 144 x 140
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Specyﬁkacja silnika
HP: 3
CSAFE
Tak: Wentylator
Tak: Programy
obejmują: Niestandardowy, Tętno,
Interwałowy, Ręczny, Płaskowyż, Symetria,
VO2
Prędkość początkowa
Tak: -

