
Opretstående cykel

ReCare

PTE7000MU

Opbygger styrke og forbedret kondition i underkroppen
Behageligt design

Patienterne kan nyde det overdimensionerede polstrede sæde med præcis placering, som giver en behagelig

tur. Justerbare krumtaplængder for begrænset mobilitet, METs-målinger og træningsdata, der kan downloades,

betyder, at personalet har bedre mulighed for at hjælpe brugere.

Tilpasset til funktion

Justér krumtaplængde, så den passer til bevægelsesområdet

Juster sædet op, ned, frem eller tilbage

Innovative programmer

Konsollen viser træningsdata

Konsollen måler styrken ved indgangen på venstre og højre side

Brugervenlig

Konsollen har et letlæseligt display

Nummererede sæde- og pedaljusteringer er tilgængelige
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Vigtigste nyheder Specifikationer

Konsol

Konsollen viser væsentlig ydelsesfeedback i

realtid for patienten. Patientdata kan streames

på samme tid. Windows viser tid, omdrejninger

pr. minut, watt, kalorier, METs, puls og effekt.

Konsol

Store, lyse LED-displays, så det er nemt for

brugere og personale at holde øje med vigtige

træningsdata på et øjeblik.

Justering af krumtap

Det kan hjælpe patienter med begrænset

mobilitet eller skader, at pedalerne kan flyttes

langs krumtappen, så de kan bruges i

bevægelsesområder ned til 15 grader. Mindre

grader medfører mindre cirkulære bevægelser i

den nederste del af kroppen, således at

patienter kan gennemføre en fuld 360 graders

træning under rehabiliteringen. Krumtappen er

indekseret til at holde styr på udviklingen samt

hjælper til at opnå en præcis gentagelse.

Indekserede justeringer

Ved at dokumentere nummererede justeringer

kan patienter hurtigt og nemt konfigurere

cyklen med indekseret sædeafstand og

krumtapindstillinger.

Sædejustering

For at opnå den bedste placering og komfort for

kroppen, skal sædet justeres lodret og vandret

og sikres via låsepinde. Indstillinger er

indekseret til ensartet indstilling til hver

træning.

Symmetriprogram

Symmetri-programmet giver kliniker mulighed

for at registrere forbedringer for patienter, der

træner med at styrke et svagere ben.

Overholdelse

Certificeringer: CAN/CSA-C22.2 Nr. 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 Im,, NB: 0123

Maks. brugervægt

lbs: 440

kg: 200

Nettovægt

lbs: 142,2

kg: 65

Overordnede mål

tommer: 47,7x25x55

cm: 121x64x140

Vekselstrømseffekt

Volt: AC 100-240 V

Drivsystem

Kraftig: Poly-V rem med 8 riller, Med

fjederbelastede strammeruller

CSAFE

Ja: -

Håndpuls

Ja: -

Programmer

omfatter: Tilpasset, Bakke, HR,

Intervalprofiler, Isokinetisk, Manuel, Niveau,

Symmetri, VO2

Modstands-

niveau: 1 til 50

type: Magnetisk modstandssystem

Opstartsmodstand

watt: 5

Arbejdsområde

watt: 5 til 750
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