
Püstasendis ratas

ReCare

PTE7000MU

Aitab alakeha tugevamaks muuta
Mugav disain

Patsiendid saavad nautida suurt ja polsterdatud sadulat, mille asendit saab mugavaks kasutamiseks täpselt

kohandada. Kohandatava kaugusega vänt, MET näidud ja allalaaditavad treeningu andmed võimaldavad

arstidel oma patsiente paremini aidata.

Kohandatav sobivus

Vända ulatuse reguleerimine vastavalt liikumisulatusele

Istme reguleerimine üles, alla, edasi ja tagasi

Uuenduslikud programmid

Konsoolil kuvatakse treeningu andmed

Konsool mõõdab jõu sisendit vasakul ja paremal küljel

Kasutajasõbralik

Konsoolil on hõlpsasti loetav kuva

Saadaval on nummerdatud istme ja pedaali reguleerimised



Püstasendis ratas PTE7000MU/37

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Konsool

Konsoolil kuvatakse reaalajas olulist

tulemuslikkuse tagasisidet. Patsiendi andmeid

on võimalik samal ajal voogedastada. Aknas

kuvatakse aeg, pöörded minutis, vatid, kalorid,

metaboolne ekvivalent (MET), südame

löögisagedus ja võimsus.

Konsool

Kasutajad ja arstid saavad suurtelt ja erksatelt

LED-ekraanidelt hõlpsasti ja kiiresti olulisi

treeningu andmeid vaadata.

Vända reguleerimine

Piiratud liikumisvõime või vigastustega

patsientide abistamiseks saab pedaale vändal

liigutada, et pakkuda liikumisulatust alates 15

kraadist. Väiksemad kraadid pakuvad

võimaluse väiksemateks ringikujulisteks

alakeha liigutusteks, et patsiendid saaksid

taastusravil teha täieliku 360-kraadise pöörde.

Vändad on edenemise jälgimiseks ja täpseks

kordamiseks indekseeritud.

Indekseeritud reguleerimine

Nummerdatud reguleerimiste

dokumenteerimisega saavad kasutajad kiiresti

ja hõlpsasti seadistada ratta indekseeritud

istme kaugusele ja vända seadistusele.

Istme reguleerimine

Keha parima asendi ja mugavuse tagamiseks

saab istet reguleerida vertikaalselt ja

horisontaalselt ning kinnitada lukustuvate

tihvtidega. Seadistused on indekseeritud, et

tagada igal treeningul järjepidev seadistus.

Sümmeetria programm

Sümmeetria programm võimaldab arstidel

mõõta nende patsientide edenemist, kes

töötavad nõrgema jala tugevdamisega.

Vastavus

Sertifikaadid: CAN/CSA-C22.2 Nr 60601-1:14,

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

CE vastavus standardile EN60601-1 EMC,

Vastavus standardile EN 60601-1-2, CE MDD

93/42/EEC klass I

Kasutaja max kaal

naela: 440

kg: 200

Kaal pakendita

naela: 142,2

kg: 65

Üldmõõtmed

tolli: 47,7 × 25 × 55

cm: 121 × 64 × 140

Võimsus vahelduvvool

Volti: AC 100-240V

Jõuülekanne

Vastupidav: 8 soonega polü-V rihm, vedruga

pingestatud pingutusrullid

CSAFE

Jah: -

Käe pulss

Jah: -

Programmid

hõlmavad: Kohandatud, Mägi, Südame

löögisagedus, Intervalli profiilid,

Isokineetiline, Kasutusjuhend, Platoo,

Sümmeetria, VO2

Takistus

tase: 1 kuni 50

tüüp: Magnettakistussüsteem

Käivitustakistus

vatti: 5

Töövahemik

vatti: 5 kuni 750
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