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STAIRTRAINER

by liftup

DeFlexibeleTraptrainer!
Snelle en veilige revalidatie

Veiligheid

Dankzij deze unieke Traptrainer is het
mogelijk te beginnen met revalidatie in
een zeer vroeg stadium. Met het gepatenteerde FlexStep systeem kan men
beginnen met zeer kleine stappen, recht
naar beneden tot 2,5 cm. De cliënt kan
trainen zonder bang te zijn om te vallen.

De Traptrainer is voorzien van leuningen aan beide zijden, wat een gevoel van
veiligheid en geborgenheid creëert.
Je hoeft niet meer bang te zijn om te
vallen.

Digitale hoogte verstelling
Met de digitale weergave van de instelling is het mogelijk deze vast te leggen,
zodat je her verloop kunt bewaken.
Vervoerbaar
In de laagste stand kan de traptrainer
eenvoudig worden verplaatst, door
middel van de geïntrigeerde zwenkwielen.
Met een breedte van 82 cm. past hij
praktisch door elke deur.

VOORDELEN


Revalidatie na een CVA



Training na heup fractuur



Training na nieuwe knie



Revalidatie na Amputatie



Krachttraining wandelen



Training voor ouderen of wandelen
slechtzienden



Toepasbaar voor Jong en Oud



Eenvoudig te verplaatsen



Digitale display zodat de voortgang
vast gelegd kan worden.

Cliënt te monitoren via digitale
staphoogte
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STAIRTRAINER is simpel te
verplaatsen d.m.v. geïntrigeerde
zwenkwielen

TrapTrainer met extra leuning

Kristian Bech, Brønderslev Neurorevalidatie: ”We gebruiken de Traptrainer
voor cliënten met evenwicht storingen
en diegene die moeite hebben hun
eigen benen op te tillen.

REFERENTIE:
PTU, Rødovre / Århus, DK
Svendorg Hospital, Physiotherapy
North Jutland Center for Acquired Brain Injury
Kennedy Center, Aalborg
Østervang, Brønderslev
Western Danish Center for
Spinal Cord Injury, Viborg
Nakimi Hospital, Japan
Clinic Witikon, Switzerland
New Tewkesbury Hospital, UK
Central Hospital Karlstad,
Sweden
Revalidatie
Centrum
Frieden, Germany

Maria

Technische specificatie:


Lengte: 1650 mm.



Elektrische aansluiting: 230 VAC – 10 A



Breedte: 820 mm.



Max. belasting: 180 kg



Hoogte: 1085 mm.



Opmerking: niet laden bij gebruik



Gewicht: 105 kg
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