
MOTOmed loop – arm / ben

En meget brukervennlig og motorisert arm- og bentrener. Spesial-
tilpasset rullestolbrukere, men kan også enkelt brukes fra vanlig 
stol. Leveres med gassfjærregulert høydejustering og leggstøtter 
med borrelåsfester. 

Displayet med touchskjerm er svært brukervennlig med fl ere språkvalg, 
norsk språk som standard. Inkludert en rekke programmer for terapi, trening 
og motivasjon. Slideshow med bilder kan sees via USB stick. Armer og ben 
beveges og aktiveres enten ved hjelp av en motor, ved egen muskelkraft eller 
en kombinasjon. Spasmekontroll slår automatisk inn ved spasmer og jobber 
for å løsne disse. Tilbehøret gir god tilpassing for alt fra enkle til komplekse 
behov hos brukeren. Arm- og benfunksjon kan ikke brukes samtidig.

“Bevegelse er resepten” – MOTOmed er konstruert for å gi barn/unge og 
voksne med fysiske begrensninger en mulighet for regelmessig aktivitet. 
Godt egnet for personer med nedsatt bevegelighet og/eller kraft i ben, føtter, 
armer, hender og fi ngre, samt de med nedsatt syn. Vanlige målgrupper: MS, 
slag, paraplegia, quadriplegia, CP, Parkinson, andre nevrologiske lidelser, 
langvarig sengeleie, dialyse, alzheimer/demens samt andre former for ned-
satt bevegelsesevne.

Sykling med MOTOmed er for mange en nødvendig del av daglig aktivitet, 
mobilitet eller rehabilitering. Aktiviteten vil bl.a gi forbedringer i muskelstyrke, 
mindre muskelstivhet/spasmer, økt velvære og bedret livskvalitet.

 HMS nr. Art.nr. Artikkelnavn 

 289180 260.030N MOTOmed loop la 

 HMS nr. Art.nr. Tilbehør navn og beskrivelse* 

 289195 265.004 Fotsupport Quick fi x 

 289199 562.020 Fikseringshanske str. S 

 289200 562.030 Fikseringshanske str. M 

 289201 562.000 Fikseringshanske str. L 

 289204 265.120 Håndtak plastbelagt hurtiglås 

 289207 555.000 Tetra håndtak med underarmstøtte  

 237078 557.000 Håndtak vertikalt med hvileplate 

 289198 372.000 Ergo håndtak plastbelagt  

 289210 356.200 Underarmstøtte plastbelagt med stropper 

 289209 556.006 Underarmstøtte med myk ortose 

 289217 302.000 Leggskinne m/borrelås plastbelagt innside 

 289218 186.000 Leggskinne m/gummistropper plastbelagt 

 289185 265.400 Fotpedal m/borrelås og skumbelagt innside 

 289187 265.441 Fotpedal med gummistropper 

 289213 507.020 Krankarmjustering ben m/pedal 

 289214 507.000 Pedal krankjustering 

 289228 100.000 Stabilisator rullestol 

 289226 265.005 Stabilisator beltesystem 

 * Se oversikt med bilder på neste side 

 Tekniske data  

 Vekt:   36 kg 

 Dimensjoner: 70 x 60 x 107-122 cm (LxBxH) 

 Skjermstørrelse:  7” / 18 cm 

 Høydejustering: 107 - 122 cm 

 Brukerhøyde: 120 - 200 cm 

 Pedalradius ben:  7 eller 12,5 cm 

 Maks brukervekt: 135 kg (SWL) 

Intuitivt touch display med med en 
rekke terapi- og motivasjonspro-
grammer. Kan vinkles trinnløst.

Håndtakene benyttes til armtrening, 
eller som støttehåndtak ved ben-
trening. Posisjonen kan endres.

Enkel hydraulisk høyde-
justering 15 cm med 
5 ulike posisjoner.

Gummierte fotskåler med legg-
støtte og borrelåsfester.
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Assistert plassering 

Bevegelseskontroll

Spasmekontroll

Symmetritrening

Treningsanalyse

Servosykling
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