
Löpband

ReCare

PTE7000MT

Flera justeringsmöjligheter för individualiserad passform
Få anpassade övningar

7,0 T kombinerar flera mångsidiga funktioner som en vårdarbetare behöver för att göra så att patienter känner

sig tillitsfulla vad gäller rehabilitering och förbättring. Läkare kan använda nödvändiga funktioner samt många

justerbara alternativ.

Säkerhet möter komfort

Parallella räcken som kan justeras uppåt, nedåt och i bredd för säkerhet

Steget gör det enklare att ta sig upp på löpdäcket

Meningsfulla mätvärden

Data som registrerar patientens resultat

Programmet mäter steglängden på höger och vänster sida

Hållbar för att vara tillförlitlig

Bältet och löpdäcket är underhållsfria

Den här kraftfulla motorn är dubbelriktad

Innovativa program

Flera standardprogram och anpassningsbara program finns tillgängliga

Motorerna skapar en plattform för att promenera både uppför och nedför



Löpband PTE7000MT/37

Funktioner Specifikationer

Justerbara parallella räcken

De löstagbara parallella räckena ger stöd för

ökad patientsäkerhet. Justeringarna kan även

göras för olika längder och träningsförmågor.

Räckena kan justeras 25–35 tum i höjd, 20–31

tum i bredd och längden kan utökas till

löpdäckets fulla längd.

Konsol

Den här lättanvända konsolen har många

funktioner och visar och laddar ned viktiga

träningsdata. Feedbackfönster visar METs,

symmetri, rytm, steglängd, steg och takt. Du

kan enkelt välja antingen förinställda eller

programmerbara lägen för olika slags rutiner.

Programmen kan anpassas interaktivt till

patienternas egenskaper med hjälp av inmatad

information som vikt och kön som grund för att

maximera deras rehabilitering.

Nedladdningsbara data

Träningsdata kan laddas ned direkt till en dator

via en USB-anslutning.

Motorer för lutning uppför och nedför

Med två lyftmotorer – en framtill och en baktill

– kan läkare skapa promenader i uppförs- eller

nedförsbacke för patienter. En sele kan

användas för patienter som behöver mindre

krävande träning utan vikt. Den här typen av

träning ger förbättrad rörelseträning för

underkroppen utan att patienten bär hela sin

kroppsvikt på löpbandet. Löpdäcket kan höjas

för övningar utan vikt.

Löstagbart steg

Det löstagbara steget gör att personer som

behöver lite mer stöd för att ta sig upp på och

ned från löpbandet lättare kan kliva upp. Det är

perfekt för personer som inte kan ta stora steg

– exempelvis personer med

balansbegränsningar, mindre rörlighet eller

äldre personer.

Självsmörjande löpdäck

En bred löpyta på 22 x 60 tum med

självsmörjande löpdäck för underhållsfri drift.

Hastighetsmotor

Motorn på 3.0 hästkrafter med kontinuerlig

effekt har en hastighet framåt från 0 till 10 mph

och bakåt upp till 3 mph. Omvänd gång är bra

för att träna muskler som vanligtvis inte

används under gång framåt. Små

hastighetsökningar kan enkelt justeras för

patienter i alla åldrar, oavsett form.

Symmetriprogrammet

För läkare vars patienter lider av ostadig gång

kan steglängden på både vänster och höger

sida mätas för att dokumentera framsteg.

Läkare kan hänvisa till både grafiska och

numeriska mätningar på displayen för exakt

referens.

Uppfylla krav

Certifieringar: 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 klass IIa,, NB: 0123

Max användarvikt

lbs: 440

kg: 200

Nettovikt

kg: 174 (A), 51 (B)

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

Övergripande mått

tum:  83,7 x 56,7 x 55

cm: 213 x 144 x 140

Promenadyta

tum: 22 x 60

cm: 152,5 x 56

Steghöjd för att kliva upp

tum: 4,5 tum till steget, 9,5 tum till löpdäcket

cm: 11,5 cm till steget, 24,13 cm till löpdäcket

Ström AC

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

Lutningsintervall

procenttal: −10 till 15 %

Hastighetsintervall

km/h: −5 till 16 i steg om 0,1

mph: −3 till 10 i steg om 0,1

Motorspecifikationer

HP: 3

CSAFE

Ja: -

Fläkt

Ja: -

Program

omfattar: Anpassat, HR, Intervall, Manuell,

Platå, Symmetri, VO2

Starthastighet

Ja: -
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