
Vertikāls velosipēds

ReCare

PTE7000MU

Uzlabo ķermeņa izturību un stāvokli
Izstrādāts komfortablai lietošanai

Pacienti var izbaudīt lielizmēra polsterētu sēdekli ar precīzu novietojumu ērtai braukšanai. Ar pielāgojamiem

kloķmehānisma garumiem ierobežotam kustību diapazonam, MET mērījumiem un lejupielādējamiem treniņa

datiem ārstniecības personāls var labāk palīdzēt lietotājiem.

Individuāli pielāgojams labākai funkcionalitātei

Pielāgojiet kloķa garumu atbilstoši kustību diapazonam

Noregulējiet sēdekli uz augšu, uz leju, uz priekšu vai atpakaļ

Inovatīvas programmas

Konsole parāda datus par treniņu

Konsole mēra pielietoto spēku kreisajā un labajā pusē

Lietotājam draudzīgs

Konsole ietver viegli lasāmu displeju

Ir pieejami numurēti sēdekļa un pedāļu regulēšanas mehānismi
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Izceltie produkti Specifikācijas

Vadības konsole

Konsole parāda būtisku, reāllaika analīzi par

pacienta sniegumu. Pacientu datus var tajā

pašā laikā straumēt. Lodziņos tiek uzrādīts

laiks, pagriezieni minūtē, vati, kalorijas, MET,

sirdsdarbība un jauda.

Vadības konsole

Lielajos, spilgtajos LED logos lietotāji un

medicīnas speciālisti var viegli un ātri aplūkot

svarīgus treniņu datus.

Kloķmehānisma regulēšana

Lai palīdzētu pacientiem ar ierobežotām

pārvietošanās iespējām vai traumām, pedāļus

var pārvietot uz kloķmehānisma, lai pielāgotos

pat 15 grādu kustību diapazonam. Pie mazāka

grādu iestatījuma tiek veiktas mazākas

apļveida ķermeņa apakšdaļas kustības, lai

pacienti rehabilitācijas laikā varētu veikt pilnu

360 grādu vēzienu. Kloķmehānismi ir

indeksēti, lai varētu sekot līdzi pacienta

stāvokļa uzlabošanai un atvieglotu precīzu

atkārtošanu.

Indeksēti regulēšanas mehānismi

Fiksējot numurētus regulēšanas iestatījumus,

pacienti var ātri un viegli uzstādīt velosipēdu ar

indeksētu sēdekļa attālumu un

kloķamehānisma iestatījumiem.

Sēdekļa regulēšana

Lai panāktu vislabāko ķermeņa novietojumu un

komfortu, sēdeklis ir regulējams vertikāli un

horizontāli, un tas ir nostiprināms ar

bloķēšanas aizbāžņiem. Iestatījumi tiek

indeksēti, lai vienmērīgi iestatītu katru treniņu.

Programma Symmetry

Simetrijas programma ļauj ārstiem izmērīt

uzlabojumus pacientos, kuri strādā pie vājākas

kājas stiprināšanas.

Atbilstība

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

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

CE atbilstība EN60601-1 EMC, Atbilstība EN

60601-1-2, CE MDD 93/42/EEC 1. klase

Maksimālais lietotāja svars

mārciņas: 440

kg: 200

Neto svars

mārciņas: 142,2

kg: 65

Kopējie izmēri

collas: 47,7x25x55

cm: 121x64x140

Maiņstrāva

Volti: Maiņstrāva 100-240V

Piedziņas ķēde

Lieljaudas: 8 rievu Poly V lenta, ar atsperu

dzenratiem

CSAFE

Jā: -

Rokas pulss

Jā: -

Programmas

ietver: Pielāgoti, Hill, HR, Interval profiles,

Isokinetic, Instrukcija, Plateau, Symmetry,

VO2

Pretestības

līmenis: 1–50

tips: Magnētiskās pretestības sistēma

Starta pretestība

vati: 5

Darbības diapazons

vati: 5–750

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez

paziņojuma. Preču zīmes ir

Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu

īpašnieku īpašums.

Izlaides datums

2019‑10‑28

Versija: 12.5.1

12 NC: 8670 001 57737

EAN: 87 12581 75665 9

www.philips.com

http://www.philips.com/

