
Steperis ar atliecamu atzveltni
un noņemamu sēdekli

ReCare

PTE7500MS

Pieejamība visiem pacientiem
Samaziniet locītavu slodzi visiem pacientiem

7.5 S nodrošina piekļuvi pacientiem ratiņkrēslā un vienlaikus kvalitatīvus treniņus. Pacienti var trenēt ķermeņa

augšdaļu, lai uzlabotu sirds un asinsvadu stāvokli, neiesaistot ķermeņa apakšdaļas kustības.

Piemērots dažāda auguma lietotājiem

Sēdeklis ir pagriežams, horizontāli pielāgojams un nolaižams

Regulējiet rokturus uz priekšu un atpakaļ

Ērta piekļuve no ratiņkrēsliem

Noņemiet sēdekli, lai pacients varētu tieši piekļūt ratiņkrēslam

Vienāds vingrojumu diapazons un pretestība rokām un kājām

Pretestība rokām un kājām ir vienāda

Solis svārstās no 1 līdz 12,5 collām (2,54–31,75 cm)

Iespēja vingrināt tikai ķermeņa augšdaļu

Pagrieziet rokturus ērtai rokas pozīcijai

Lejupielādējiet parādītos treniņa datus

Konsole mēra pielietoto spēku kreisajā un labajā pusē
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Izceltie produkti

1:1 lineārā pretestība

Šis steperis piedāvā 1:1 pretestību, kas

nodrošina, ka stiprākā roka vai kāja palīdz

trenēt otru roku vai kāju. Vienāda pretestība

sniedz priekšrocības dažādiem lietotājiem,

ieskaitot tos, kuriem ir plašs kustību diapazons,

vai tos, kuriem nav pietiekama līdzsvara starp

kreiso un labo kāju vai roku.

Komplektācijā iekļautie rokturi

Papildus regulējamajam garumam rokturi arī

grozās ap savu asi atbilstoši dabiskajai

plaukstas locītavas kustībai. Mīksts, teksturēts

pārklājums nodrošina drošu saķeri.

Regulējams un noņemams sēdeklis

Lai vislabāk novietotu pacientu ērtam

treniņam, polsterētais sēdeklis ir regulējams uz

priekšu un atpakaļ. Sēdekļa atzveltne ir arī

noliecama. Sēdekli var noņemt arī tiešai

piekļuvei ratiņkrēslā.

Pielāgojami rokturi

Rokturi ir regulējami garumā, lai tie būtu

piemēroti dažādiem lietotājiem. Neatkarīgi no

tā, vai notiek treniņš visam ķermenim vai tikai

kājām vai rokām, roktura novietojums ir viegli

pielāgojams.

Vadības konsole

Konsole parāda būtisku atgriezenisko saiti par

reāllaika sniegumu, vienlaikus straumējot

pacientu treniņu datus uz datoru. Lejupielādei

ir pieejama arī pacienta treniņa datu

straumēšana reāllaikā. Windows displeja laiks,

ātrums, soļa garums, soļu skaits, vati, kalorijas,

MET, sirdsdarbība, pretestības līmenis,

simetrija un jauda. Programmās ietilpst Hill,

Plateau, Interval, Facility, HR un Symmetry.

Noņemams rotējošs sēdeklis

Pacienti var izmantot šo steperi vai nu

oriģinālajā sēdvietā, vai ratiņkrēslā. No vienas

puses, ārstniecības personāls var elastīgi

novietot sēdekli neatkarīgai piekļuvei vai

piekļuvei ar palīglīdzekļiem. No otras puses,

noņemot sēdekli, ir iespējama tieša piekļuve

ratiņkrēslam, lai lietotāji varētu vingrot,

atrodoties ratiņkrēslā. Ratiņkrēslus var

nostiprināt ar regulējamām siksnām.

Soļu diapazons

Pakāpiena dziļums ir no 1 līdz 12,5 collām

(2,54–31,75 cm), kas ļauj veikt gan mazākus,

gan platākus soļus. Ja viena kāja grūž savu

pedāli uz priekšu, otrs pedālis tiks virzīts

lietotāja virzienā tādā pašā attālumā, kā to

pastumj uz priekšu.

Programma Symmetry

Izmantojot programmu Symmetry, medicīnas

speciālisti var novērtēt pacienta progresu gan

kreisās, gan labās ķermeņa puses izturības

veidošanā. Lietotāji iegūs pārliecību, redzot

programmas uzrādīto progresu, neatkarīgi no

tā, vai viņi vēlas rehabilitēt traumu vai

vienkārši trenēties, lai iegūtu lielāku izturību.
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Specifikācijas

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

Neto svars

mārciņas: 257,3

kg: 117

Kopējie izmēri

collas: 67x35x48

cm: 170x89x122

Maksimālais lietotāja svars

mārciņas: 440

kg: 200

Maiņstrāva

Volti: Maiņstrāva 100-240V

Spēka piedziņa

Lieljaudas: 8 rievu Poly V lente

CSAFE

Jā: -

Piedziņas ķēde

Lieljaudas: 8 rievu Poly V lente, ar atsperu

dzenratiem

Ventilators

Jā: -

Programmas

ietver: Pielāgoti, Hill, HR, Interval, Instrukcija,

Plateau, Symmetry

Pretestības

līmenis: 1–20

tips: Magnētiskās pretestības sistēma

Starta pretestība

vati: 5

Darbības diapazons

vati: 5–750

Ātruma diapazons

soļi minūtē: 10–210
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