
Stepper reclinado
com banco amovível

ReCare

PTE7500MS

Acessibilidade para todos os pacientes
Redução do impacto nas articulações para todos os pacientes

A 7.5 S oferece acessibilidade a pacientes em cadeiras de rodas e, em simultâneo, oferece exercícios de

qualidade. Os pacientes podem treinar a parte superior do corpo para uma melhor condição cardiovascular

sem movimento na parte inferior do corpo.

Apropriado a utilizadores de diferentes alturas

O banco roda, ajusta-se horizontalmente e é reclinável

Ajustar as pegas para a frente e para trás

Fácil acessibilidade para cadeiras de rodas

Retirar o banco para permitir o acesso direto de cadeiras de rodas

Amplitude e resistência idênticas para braços e pernas

A resistência é igual para os braços e para as pernas

O passo varia entre 1 e 12,5 polegadas

Opção para exercitar apenas a parte superior do corpo

Rodar as pegas para uma posição confortável das mãos.

Transferir as métricas de exercício apresentadas

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

Resistência linear 1:1

Este stepper oferece resistência 1:1, o que

permite que um braço ou uma perna mais forte

ajude a exercitar outro braço ou outra perna. A

resistência igual é benéfica para muitos

utilizadores, incluindo para pessoas com uma

grande amplitude de movimento e para

pessoas com um desequilíbrio entre as pernas

ou os braços esquerdo e direito.

Pegas adaptáveis

Para além de comprimento ajustável, as pegas

também rodam de acordo com o movimento

natural do pulso. O revestimento suave

texturizado oferece uma aderência segura.

Banco ajustável e amovível

Para assegurar o melhor posicionamento do

paciente para um exercício confortável, o

banco almofadado ajusta-se para a frente e

para trás. O encosto do banco também é

reclinável. Além disso, o banco pode ser

retirado para um acesso direto de cadeiras de

rodas.

Pegas ajustáveis

As pegas articuladas são ajustáveis em

comprimento para diferentes utilizadores. Quer

seja um exercício para todo o corpo ou apenas

para as pernas ou os braços, o posicionamento

das pegas é facilmente ajustável.

Consola

A consola apresenta feedback essencial sobre

o desempenho em tempo real. A transmissão

em tempo real dos dados de exercício do

paciente também está disponível para

transferência. As janelas apresentam: tempo,

velocidade, comprimento do passo, contagem

de passos, watts, calorias, MET, frequência

cardíaca, nível de resistência, simetria e

intensidade. Os programas incluem manual,

montanha, planalto, intervalo, instalações,

frequência cardíaca (FC) e simetria.

Banco rotativo amovível

Os pacientes podem utilizar este stepper com

o banco original ou numa cadeira de rodas. Por

um lado, os profissionais de saúde podem

posicionar o banco de modo flexível para um

acesso independente ou para um acesso

assistido. Por outro lado, com o banco

removido é possível assegurar o acesso direto

de cadeiras de rodas, para que os utilizadores

possam fazer exercícios diretamente enquanto

estão na cadeira de rodas. As cadeiras de

rodas podem ser fixadas com tiras ajustáveis.

Intervalo de passos

A profundidade do passo varia entre 1 e

12,5 polegadas, o que permite passos mais

curtos e passos mais longos. Se um pé

empurrar o seu pedal para a frente, o outro

pedal move-se em direção ao utilizador com a

mesma distância que é percorrida para a

frente.

Programa Simetria

Com o programa Simetria, os profissionais de

saúde podem determinar o progresso do

paciente na acumulação de força do lado

esquerdo e direito do corpo. Os utilizadores

ganharão confiança ao ver a sua evolução

indicada pelo programa, independentemente

de quererem recuperar de uma lesão ou

apenas treinar para melhorar a resistência.
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Especificações

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 líquido

lbs: 257,3

kg: 117

Dimensões gerais

polegadas: 67x35x48

cm: 170x89x122

Peso máximo do utilizador

lbs: 440

kg: 200

Alimentação CA

Volts: 100-240 V CA

Transmissão de potência

Alta resistência: Correia trapezoidal de 8

ranhuras

CSAFE

SIM: -

Transmissão

Alta resistência: Correia trapezoidal de 8

ranhuras, com roda intermediária com mola

Ventoinha

SIM: -

Programas

Incluem: Personalizado, Montanha, FC,

Intervalo, Manual, Planalto, Simetria

Nível de

resistência: Entre 1 e 20

tipo: Sistema de resistência magnética

Resistência ao iniciar

Watts: 5

Gama de trabalho

Watts: Entre 5 e 750

Intervalo de velocidade

Passos/minuto: Entre 10 e 210
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