
Istuma-asennossa
käytettävä crosstrainer

ReCare

PTE7500MS

Käytettävyys kaikille potilaille
Vähentää nivelten iskuja kaikilla potilailla

7.5 S tarjoaa pyörätuolia käyttäville potilaille samaan aikaan käytettävyyden ja laadukkaan harjoittelun. Potilaat

voivat harjoittaa ylävartaloa ja lisätä sydän- ja verisuonielimistön harjoittelua ilman alavartalon liikettä.

Mukautuu eripituisille käyttäjille

Istuin kääntyy ja sitä voi säätää vaakasuunnassa sekä kallistaa.

Säädä kahvoja eteen- ja taaksepäin

Helppo pääsy pyörätuolista

Irrota istuin, jotta laitetta voi käyttää myös pyörätuolissa

Yhtäläinen alue ja vastus käsivarsille ja jaloille

Vastus on yhtä suuri käsivarsille ja jaloille

Askelväli on 1–12,5 tuumaa

Harjoitusvalinta vain ylävartalolle

Käännä kahvat käsille miellyttävään asentoon

Lataa näytetyt harjoitusmetriikat

Konsoli mittaa voiman vasemmalla ja oikealla puolella
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Kohokohdat

1:1 lineaarinen vastus

Crosstrainerissa on 1:1 vastus, joten vahvempi

käsi tai jalka auttaa harjoittamaan toista kättä

tai jalkaa. Yhtäläinen vastus on olennaista

monille käyttäjille, kuten heille, joilla on laaja

liikelaajuus, tai heille, joilla on vasemman tai

oikean jalan tai käden epätasapaino.

Säädettävät kahvat

Säädettävän pituuden lisäksi kahvat kääntyvät

myös ranteiden luonnollisen liikkeen mukaan.

Pehmeä, kuvioitu kahva takaa pitävän otteen.

Säädettävä ja irrotettava istuin

Pehmustetun istuimen asentoa voi säätää

eteen- ja taaksepäin, jotta potilaan asento on

mahdollisimman mukava. Myös selkänojaa voi

kallistaa. Lisäksi istuimen voi irrottaa, jotta

laitetta voi käyttää helposti pyörätuolilla.

Säädettävät kahvat

Nivellettyjen kahvojen pituutta voi säätää

monille eri käyttäjille. Kahvoja voi säätää

helposti esimerkiksi koko vartalon, jalkojen tai

käsivarsien harjoituksia varten.

Konsoli

Konsoli näyttää oleelliset tiedot, kuten

reaaliaikaisen suorituspalautteen. Potilaan

harjoitustiedot voidaan myös reaaliaikaisesti

ladata tietokoneelle. Näytöistä näkyy aika,

nopeus, askeleen pituus, askelluku, watit,

kalorit, METit, syke, vastustaso, symmetria ja

voima. Ohjelmiin kuuluvat manuaalinen, mäki,

tasanne, intervalli, väline, syke ja symmetria.

Irrotettava pyörivä istuin

Potilaat voivat käyttää tätä crosstraineria joko

istuimella tai pyörätuolilla. Hoitohenkilöstö voi

sijoittaa istuimen joustavasti siten, että

laitteeseen siirtyminen on helppoa itsenäisesti

tai avustetusti. Kun istuin irrotetaan, käyttäjä

voi siirtyä paikalleen suoraan pyörätuolilla.

Pyörätuolit voidaan kiinnittää säädettävien

hihnojen avulla.

Askelväli

Askelvälin syvyys vaihtelee 1–12,5 tuuman

välillä, joten sillä voidaan tehdä matalia ja

syviä askelluksia. Jos toinen poljin työnnetään

eteenpäin, toinen poljin liikkuu käyttäjää kohti

samalle etäisyydelle kuin se on työnnetty

eteenpäin.

Symmetriaohjelma

Symmetriaohjelman avulla hoitohenkilöstö voi

arvioida potilaan vasemman- ja

oikeanpuoleisen vartalon voiman kehitystä.

Nähdessään kehityksensä ohjelmassa

käyttäjät saavat itseluottamusta

kuntouttaessaan vammaa tai hankkiessaan

vain lisää voimaa.
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Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

Sertifikaatit: CAN/CSA-C22.2 nro 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/ETY, luokka I, NB: 0123

Nettopaino

naulaa: 257,3

kg: 117

Kokonaismitat

tuumaa: 67 x 35 x 48

cm: 170 x 89 x 122

Käyttäjän enimmäispaino

naulaa: 440

kg: 200

Verkkovirta

Volttia: AC 100–240 V

Voimansiirto

Kestävä: 8-urainen Poly-V-hihna

CSAFE

Kyllä: -

Voimansiirto

Kestävä: 8-urainen Poly-V-hihna, ja

jousikuormitetut välipyörät

Tuuletin

Kyllä: -

Ohjelmat

sisältyvät: Mukautettu, Mäki, Syke, Intervalli,

Manuaalinen, Tasanne, Symmetria

Vastus

taso: 1–20

tyyppi: Magneettinen vastusjärjestelmä

Alkuvastus

wattia: 5

Toimintaväli

wattia: 5–750

Nopeusalue

askelta minuutissa: 10–210
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