
Passadeira

ReCare

PTE7000MT

Numerosos ajustes para uma adaptação personalizada
Assegurar exercícios personalizados

A 7.0 T combina muitas funcionalidades versáteis de que um profissional de saúde necessita para conseguir

que os pacientes se sintam confiantes em relação à reabilitação e às melhorias. Os prestadores de cuidados de

saúde podem utilizar funcionalidades essenciais, bem como muitas opções ajustáveis.

Segurança aliada ao conforto

As barras paralelas ajustam-se para cima, para baixo e em largura por motivos de segurança

O degrau facilita o acesso ao tapete

Métricas relevantes

Os dados registam o desempenho do paciente

O programa avalia o comprimento dos passos no lado direito e esquerdo

Resistente para oferecer fiabilidade

A cinta e o tapete têm uma manutenção reduzida

Este motor potente é bidirecional

Programas inovadores

Estão disponíveis vários programas predefinidos e personalizáveis

Os motores criam uma plataforma para caminhada em subidas e descidas
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Destaques

Barras paralelas ajustáveis

As barras paralelas amovíveis oferecem um

corrimão de apoio para maior segurança do

paciente. Os ajustes também se adaptam a

utilizadores de diferentes alturas e

capacidades físicas. As barras ajustam-se

entre 25 e 35 polegadas de altura e entre 20 e

31 polegadas de largura; o comprimento

estende-se até ao comprimento total do

tapete.

Consola

Com muitas funcionalidades, esta consola fácil

de utilizar apresenta e transfere dados de

exercício importantes. As janelas de feedback

apresentam MET, simetria, cadência,

comprimentos de passada, passos e ritmo.

Pode selecionar facilmente qualquer um dos

modos predefinidos ou programáveis para

rotinas diversificadas e versáteis. Os programas

podem adaptar-se interativamente às

características dos pacientes, utilizando

informação como peso e sexo como base para

maximizar a sua reabilitação.

Dados transferíveis

Os dados de exercício podem ser transferidos

diretamente para um computador através de

uma ligação USB.

Motores para inclinação para a frente e para

trás

Com dois motores de elevação - uma à frente

e outro atrás - os profissionais de saúde

podem criar caminhadas a subir e descer para

os pacientes. Um arnês superior pode ser

utilizado para os pacientes conseguirem

exercícios menos cansativos sem peso

corporal. Este tipo de exercício permite um

melhor movimento da parte inferior do corpo

sem que o paciente tenha de suportar todo o

seu peso corporal na passadeira. O tapete

pode ser elevado para se adaptar a exercícios

sem peso corporal.

Degrau amovível

O degrau amovível proporciona uma menor

altura de subida para as pessoas que precisam

de mais estabilidade ao subir e ao descer da

passadeira. É ideal para pessoas que não

conseguem dar um passo grande - como, por

exemplo, indivíduos com limitações de

equilíbrio ou com uma amplitude reduzida de

movimentos, ou adultos mais velhos.

Tapete autolubrificado

Um amplo espaço de 22" X 60" de superfície

para andar inclui um tapete autolubrificado

para funcionamento com manutenção

reduzida.

Velocidade do motor

O motor de velocidade em funcionamento

contínuo com potência de 3,0 CV move-se em

frente 0 a 15 km/h e para trás até 9 km/h. A

caminhada para trás é útil para treinar os

músculos que normalmente não são

exercitados durante caminhadas apenas em

frente. Pequenos incrementos de velocidade

podem ser facilmente ajustados para pacientes

em todas as condições e de todas as idades.

Programa Simetria

Para os profissionais de saúde cujos pacientes

sofram de desequilíbrios na marcha, os

comprimentos dos passos do lado esquerdo e

direito podem ser medidos para documentar a

evolução. Os profissionais de saúde podem

consultar as medições gráficas e numéricas

apresentadas no visor para uma referência

precisa.
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Especificações

Conformidade

Certificações: CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1:14,

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

Conformidade CE com EN60601-1 CEM,

Conformidade com EN 60601-1-2, CE MDD

93/42/EEC Class I

Peso máximo do utilizador

lbs: 440

kg: 200

Peso líquido

kg: 174 (A), 51 (B)

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

Dimensões gerais

polegadas: 83,7 x 56,7 x 55

cm: 213x144x140

Superfície de caminhada

polegadas: 22x60

cm: 152.5x56

Altura de degrau

polegadas: 4,5" para degrau, 9,5" para tapete

cm: 11,5 cm para degrau, 24,13 cm para tapete

Alimentação CA

Volts: 115 volts CA, 60 Hz, 20 Amps, NEMA 5-

20P

Intervalo de grau

percentagem: -10% a 15%

Intervalo de velocidade

km/h: -5 a 16 em incrementos de 0,1

mph: -3 a 10 em incrementos de 0,1

Especificações do motor

HP: 3

CSAFE

SIM: -

Ventoinha

SIM: -

Programas

Incluem: Personalizado, FC, Intervalo, Manual,

Planalto, Simetria, VO2

Velocidade de arranque

SIM: -
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