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Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych RDA-1
 

Cena: 480,00 pln

Opis słownikowy

Producent OPIW

Opis produktu
 

UWAGA - Termin realizacji na ten produkt może wynieść do 3 tygodni.

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych RDA-1

Przeznaczenie:

Rotor typu RDA-1 znajduje zastosowanie w rehabilitacji leczniczej i rekreacji sportowej. Szczególnie polecany do ćwiczeń przy
porażeniach nerwów obwodowych kończyn dolnych. Możliwość ustawienia płynnego oporu hamowania mechanizmu pedałowego
umożliwia terapię związaną ze zwiększaniem zakresu ruchu stawów kończyn dolnych. Stymulacja ćwiczeń tak jak przy jeździe na
rowerze.

Zastosowanie:

Na oddziałach rehabilitacji, kinezyterapii, ortopedii i reumatologii oraz do użytku domowego jako urządzenie do rekreacji indywidualnej.
Wchodzi w skład wyposażenia Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego typu "UGUL".

Właściwości:

Rotor UD-A posiada uchwyt szczękowy umożliwiający mocowanie do różnych przedmiotów na sali ćwiczeń. Rotor UD-A jest
urządzeniem uniwersalnymNależy go mocować do stanowisk w miejscu gdzie prowadzi się ćwiczenia rehabilitacyjne (do krzeseł,
stołów, drabinek gimnastycznych, itp.)

Wymiary:

długość - 470 mm ÷ 720 mm

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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wysokość – 260 mm
szerokość - 350 cm
waga - 4 kg

Wykonanie:

Konstrukcję rotora tworzą: korpus kompletny, wysięgnik i uchwyt szczękowy, mechanizm oporowo - hamujący. Na osi mechanizmu
oporowo- hamującegoumocowane są ramiona rowerowe i pedały rehabilitacyjne.
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