
Bakåtlutad stegmaskin
med borttagbart säte

ReCare

PTE7500MS

Tillgänglighet för alla patienter
Minska belastningen på lederna för alla patienter

7,5 S ger tillgänglighet för rullstolsbundna patienter och kvalitetsträning på samma gång. Patienter kan träna

överkroppen för ökad kondition utan att röra på underkroppen.

Passar olika längder

Sätet kan vridas, justeras horisontellt och lutas bakåt

Justera handtagen framåt och bakåt

Enkel åtkomst från rullstolar

Rulla bort stolen för att ge plats åt en rullstol

Samma intervall och motstånd för armar och ben

Lika stort motstånd för armar och ben

Steget kan justeras från 1 till 12,5 tum

Alternativ för att endast träna överkroppen

Vrid handtagen för en bekväm handposition.

Ladda ned de träningsmätvärden som visas

Konsolen mäter styrkan som matas in på vänster och höger sida
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Funktioner

Linjärt motstånd 1:1

Den här stegmaskinen erbjuder 1:1-motstånd,

vilket gör att en starkare arm eller ett starkare

ben kan hjälpa till att träna den andra armen

eller det andra benet. Lika stort motstånd är bra

för en mängd olika användare, inklusive dem

med stor rörlighet eller dem som har obalans

mellan vänster och höger ben eller armar.

Flexibla handtag

Förutom att längden på handtagen kan justeras

kan de även svängas i en rörelse som

efterliknar naturliga handledsrörelser. En mjuk

och strukturerad beläggning ger ett säkert

grepp.

Justerbart och borttagbart säte

Det vadderade sätet justeras framåt och bakåt

för att patienten ska kunna placeras i bästa

möjliga position för en behaglig träning.

Ryggstödet kan lutas bakåt och dessutom kan

sätet tas bort för omedelbar åtkomst för

rullstolar.

Justerbara handtag

Längden på de ledade handtagen kan justeras

så att de passar en mängd olika användare.

Oavsett om det är ett träningspass för hela

kroppen eller endast ben eller armar kan

handtagens position enkelt justeras.

Konsol

Konsolen visar viktig feedback i realtid.

Strömningen i realtid av patientens

träningsdata är även tillgänglig för

nedladdning. Fönstren visar tid, hastighet,

steglängd, antal steg, watt, kalorier, METs,

puls, motståndsnivå, symmetri och effekt.

Program omfattar manuell, backe, platå,

intervall, lätt, puls och symmetri.

Löstagbar vridbar stol

Patienterna kan använda den här

stegmaskinen antingen med det ursprungliga

sätet eller en rullstol. Läkare kan på ett

flexibelt sätt placera sätet för oberoende eller

assisterad åtkomst. Med sätet borttaget är det

även möjligt att köra in en rullstol så att

användare kan träna när de sitter i sin rullstol.

Rullstolar kan säkras på plats med justerbara

remmar.

Stegintervall

Stegdjupet varierar från 1 till 12,5 tum, vilket

möjliggör både kortare och längre steg. När en

fot trycker den ena pedalen framåt kommer den

andra pedalen tillbaka mot användaren med

samma avstånd som den trycks framåt.

Symmetriprogrammet

Med symmetriprogrammet kan läkare mäta en

patients framsteg i att bygga upp kroppsstyrkan

på både vänster och höger sida. Användarna

får självförtroende när de ser framstegen som

programmet anger, oavsett om de vill

rehabilitera en skada eller bara träna för att få

bättre styrka.
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Specifikationer

Uppfylla krav

Certifieringar: 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 klass Im,, NB: 0123

Nettovikt

lbs: 257,3

kg: 117

Övergripande mått

tum: 67 x 35 x 48

cm: 170 x 89 x 122

Max användarvikt

lbs: 440

kg: 200

Ström AC

Volt: AC 100–240 V

Drivlina

Kraftig: poly-V-rem med 8 spår

CSAFE

Ja: -

Drivlina

Kraftig: poly-V-rem med 8 spår, med fjädrade

rullar

Fläkt

Ja: -

Program

omfattar: Anpassat, Backe, HR, Intervall,

Manuell, Platå, Symmetri

Motstånd

nivå: 1 till 20

typ: Magnetiskt motståndssystem

Startmotstånd

watt: 5

Arbetsintervall

watt: 5 till 750

Hastighetsintervall

steg/minut: 10 till 210
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