
Bicicleta vertical

ReCare

PTE7000MU

Aumenta a força e melhora a condição da parte inferior do corpo

Concebida a pensar no conforto

Os pacientes podem desfrutar do assento almofadado de grandes dimensões com posicionamento preciso

para uma utilização confortável. Comprimentos ajustáveis do pedaleiro para amplitudes limitadas de

movimento, medições de MET e dados de exercícios transferíveis ajudam os profissionais de saúde a prestar

um melhor auxílio aos utilizadores.

Adaptação personalizada

Ajustar o comprimento do pedaleiro para se adaptar à amplitude de movimentos

Ajustar o banco para cima, para baixo, para a frente ou para trás

Programas inovadores

A consola apresenta dados do exercício

A consola mede a intensidade da força dos lados esquerdo e direito

Fácil de utilizar

A consola dispõe de um visor de leitura fácil

Estão disponíveis ajustes numerados do banco e do pedal



Bicicleta vertical PTE7000MU/37

Destaques Especificações

Consola

A consola apresenta feedback essencial sobre

o desempenho do paciente em tempo real. Os

dados de exercício do paciente podem ser

transmitidos em simultâneo. As janelas

apresentam: hora, rotações por minuto, watts,

calorias, MET, frequência cardíaca e

intensidade.

Consola

As janelas LED grandes e brilhante facilitam a

rápida monitorização de dados de exercício

importantes pelos utilizadores e pelos

profissionais de saúde.

Ajuste do pedaleiro

Para ajudar os pacientes com mobilidade

limitada ou lesões, os pedais podem ser

movidos ao longo do pedaleiro para se

adaptarem a uma amplitude de movimentos

de apenas 15 graus. Graus mais pequenos

geram movimentos circulares mais pequenos

na parte inferior do corpo, para que os

pacientes possam conseguir uma passagem

completa de 360 graus durante a reabilitação.

O pedaleiro está indexado para registar a

evolução, bem como para uma reprodução

precisa dos ajustes.

Ajustes indexados

Através da documentação dos ajustes

numerados, os pacientes podem configurar a

bicicleta rápida e facilmente com definições

indexadas de pedaleiro e de distância do

banco.

Ajuste do banco

Para obter o melhor posicionamento e

conforto, o banco ajusta-se na vertical e na

horizontal, e é fixado através de pinos de

bloqueio. As definições estão indexadas para

uma configuração consistente para cada

exercício.

Programa Simetria

O programa Simetria permite que os

profissionais de saúde avaliem as melhorias

para os pacientes que estão a trabalhar no

fortalecimento de uma perna mais fraca.

Conformidade

Certificações: CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-

1:14, ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012)

+A1, Conformidade CE com EN60601-1 CEM,

Conformidade com EN 60601-1-2, CE MDD

93/42/EEC Class I

Peso máximo do utilizador

lbs: 440

kg: 200

Peso líquido

lbs: 142,2

kg: 65

Dimensões gerais

polegadas: 47.7x25x55

cm: 121x64x140

Alimentação CA

Volts: 100-240 V CA

Transmissão

Alta resistência: Correia trapezoidal de 8

ranhuras, com roda intermediária com mola

CSAFE

SIM: -

Pulsação da mão

SIM: -

Programas

Incluem: Personalizado, Montanha, FC, Perfis

de intervalo, Isocinética, Manual, Planalto,

Simetria, VO2

Nível de

resistência: 1 a 50

tipo: Sistema de resistência magnética

Resistência ao iniciar

Watts: 5

Gama de trabalho

Watts: Entre 5 e 750

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑08‑29

Versão: 12.5.1

12 NC: 8670 001 57737

EAN: 87 12581 75665 9

www.philips.com

http://www.philips.com/

