
Sykkel (upright bike)

ReCare

PTE7000MU

Bygger styrke og forbedrer kondisjonen i underkroppen
Komfortabel design

Pasientene kan nyte det overdimensjonerte, polstrede setet som med nøyaktig plassering kan gi en behagelig

tur. Lengdejusterbare krankarmer (for pasienter med begrenset mobilitet), METs-målinger og nedlastbare

treningsdata gir behandlere en bedre mulighet til å hjelpe brukere.

Brukertilpasset funksjon

Juster lengden på krankarmene slik at de passer til mobiliteten

Juster setet opp, ned, fremover eller bakover

Innovative programmer

Konsollen viser treningsdata

Konsollen måler styrken på venstre og høyre side

Brukervennlig

Konsollen har en lettlest skjerm

Sete- og pedalinnstillinger er nummerert (indeksert)



Sykkel (upright bike) PTE7000MU/37

Høydepunkter Spesifikasjoner

Konsoll

Konsollen viser viktig informasjon om

treningsdata i sanntid, samtidig som den kan

streame pasientens treningsdata til en PC.

Konsollen viser tid, omdreininger pr. minutt

(RPM), watt, kalorier, METs, puls og effekt.

Konsoll

Store, lettleste LED-skjermer gjør det enkelt for

brukere og behandlere å følge med på viktige

treningsdata.

Justering av krankarmer

For å kunne hjelpe pasienter med begrenset

mobilitet eller med skader, kan pedalene

flyttes opp og ned langs krankarmene slik at

sykkelen passer til en bevegelse på bare 15

grader. Lave gradtall resulterer i mindre

sirkulære bevegelser i underkroppen, slik at

pasienten kan fullføre en full rotasjon på 360

grader under rehabilitering. De justerbare

krankarmene er indeksert med en skala som

viser forbedring i mobiliteten og muliggjør en

nøyaktig repetisjon av treningen.

Indekserte justeringer

Hvis tallene for de valgte innstillingene er

notert, kan pasienter enkelt og raskt justere

sykkelen med riktig seteposisjon og

krankarmlengde.

Setejustering

For å oppnå den beste plassering og komforten

for kroppen, kan setet justeres loddrett og

vannrett. Innstillingen sikres med låsepinner.

Innstillingene indekseres med skala til ensartet

innstilling før hver trening.

Symmetriprogram

Symmetri-programmet gir behandlere

muligheten for å registrere forbedringer hos

pasienter som trener for å styrke et svakere

ben.

Samsvar

Sertifiseringer: 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 klasse Im,, NB: 0123

Maks. brukervekt

Pund (lbs): 440

kg: 200

Nettovekt

Pund (lbs): 142,2

kg: 65

Dimensjoner (l x b x h)

tommer: 47,7 x 25 x 55

cm: 121 x 64 x 140

Spenningsforsyning

Volt: 100-240 VAC

Transmisjon

Heavy-duty: Poly-V stropp med spor, Med

fjærbelastede mellomhjul

CSAFE

Ja: -

Håndpuls

Ja: -

Programmer

omfatter: Brukertilpasset, Bakke, Puls,

Intervallprofiler, Isokinetisk, Manuell, Nivå,

Symmetri, VO2

Belastnings-

nivå: 1 til 50

type: Magnetisk belastningssystem

Startbelastning

watt: 5

Belastningsintervall

watt: 5 til 750
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