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MOTOmed
En global rörelse
®

Det är ingen tillfällighet att man träffar på MOTOmed i nästan alla kliniker där
rörelse är centralt globalt. MOTOmed-rörelseterapi används inom många områden, där innovativa koncept efterfrågas. Och inte att förglömma de många
människor som rör sig med MOTOmed i rehabiliteringsinrättningar, vårdhem
och i hemmiljö. För en bättre livskvalitet.

Den innovativa designen med ny haptik kännetecknar
MOTOmed Next Generation. Optimerade proportioner,
den exklusiva höjdinställningen, ett tidsenligt hygienkoncept samt en övertygande användbarhet leder till
en uppgradering av modellerna. Därmed erbjuder
MOTOmed en ny upplevelse av rörelse.
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MOTOmed Next Generation

Intelligent design
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MOTOmed-rörelseterapi

Rörelse på annat sätt
Bentränare

Arm-/överkroppstränare

sittande

Simultan ben- och
arm-/överkroppsträning

liggande
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Tre terapilägen
passiv
Den motordrivna rörelsen utan egen muskelkraft
lämpar sig speciellt för att reglera muskeltonus,
mjuka upp muskulaturen, reducera spasticitet,
bibehålla ledernas rörlighet, förbättra blodflödet
och mobilisering. Användaren bestämmer själv
den passiva rörelsens hastighet.

assisterande
Funktionen MOTOmed servotrampning tillåter en
övergång från passiv till aktiv träning. Funktionen
möjliggör en aktiv rörelse även vid låga muskelkrafter.
Utan alltför krävande ansträngningar kan restmuskelatur återupptäckas och byggas upp.

aktiv
MOTOmed-träningen med finjusterbar belastning
stärker ben- och mag-/bål samt arm- och överkroppsmuskulaturen och stärker hjärtats kärlsystem.
Styrka, kondition och koordination kan tydligt
förbättras.
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MOTOmed-rörelseterapi

Indikationer

Multipel skleros

Stroke

Parkinson

Skall-hjärn-skador

Hemodialys

Rörelse i vårdsäng

Cancer

Intensivvård

Alzheimer/demens

Högt blodtryck

Stroke

Multipel skleros

»Patienten kan aktivt verka mot
följderna av immobilitet och på eget
initiativ medverka i rehabiliteringsprocessen och påverka denna
positivt.«

»Redan 30 min. av MOTOmedrörelseterapi per vecka leder till
statistiskt betydande förbättringar
hos MS-patienters gåkapacitet.«

Litteratur // Dobke B, et al: Apparativ-assistive Bewegungstherapie
in der Schlaganfallrehabilitation. Neurologie und Rehabilitation 2010;
16(4): 173-185

Litteratur // Sociedad Española de Neurología 2017.
Facktidsskrift: »Neurología«. Doi: 10.1016/j.nrl.2017.07.008
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• Polio/postpoliosyndrom
• Muskelatrofi
• Spina bifida
• Infantil cerebral pares
• Muskeldystrofi

• Vegetativt tillstånd
• ALS
• Polyneuropati
• Guillain-Barré syndrom
• Friedreichs ataxi

Muskelsjukdomar

Spastisk förlamning

Ortopedi

COPD

Tvärsnitt

Diabetes typ2

Bencirkulation

Rörelse för seniorer

Rörelse för barn

Intensivvård
»En cyklingsliknande träning i sängen ger rörelse- och
muskeluppbyggnadsträning för både medvetslösa och
vakna intensivpatienter och kan hjälpa till att bibehålla
muskelkraften och förbättra rörligheten.«

Litteratur // Needham DM, et al: Technology to Enhance Physical Rehabilitation of
Critically ill Patients. Crit Care Med 2009; Vol. 37, No. 15
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MOTOmed-rörelseterapi

Stöder stora och
små terapimål
Aktivera restmuskelkrafter
Dolda restmuskelkrafter kan åter upptäckas och
byggas upp. Även när en fullständig egenrörelse
ännu inte är möjlig.

Reducera spasticitet
Uppmjukning av muskulaturen vid inneslutande spasticitet, vid höjd muskeltonus samt vid
allmänna rörelsebegränsningar.

Minska följder av rörelsebrist
· Cirkulationsrubbningar
· Ledstelhet
· Problem med matsmältning och tömning av
blåsan
· Minskad bentäthet (osteoporos)
· Vattenlagring i benen (ödem)
· Hjärt- och cirkulationsrubbningar
· Högt blodtryck
· Ämnesomsättningsrubbningar (diabetes
mellitus) …

Motverka trötthet
Det kroniska utmattningssyndromet
kan minskas.
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Förbättrat lymfflöde
MOTOmed-rörelseträning kan öka lymfflödet
och därigenom minska svullnader och ödem
som orsakas av lymfblockage.

Främja gående
Grundfysiken som krävs för att gå, muskelkraft,
uthållighet och koordination kan bibehållas och
byggas upp.

Stärka psyke och välbefinnande
Regelbunden träning vid MOTOmed kan
förbättra depressiva sinneslag och väcka ny
energi.

Skulderträning
Höjdinställningen möjliggör den individuella
inställningen av arm-/bålvinkeln för en
optimal träning av skulder-, nacke- och ryggmuskulatur.

Träning av magmuskulatur
Regelbunden MOTOmed-rörelseträning kan
aktivera bål-, mag- och bäckenbottenmuskulaturen.

Träna styrka, uthållighet, rörlighet och
symmetri med en egen MOTOmed.
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MOTOmed-rörelseterapi

Terapiprogram

Terapiprogram är uppbyggda av diplomerade idrottsforskare enligt terapeutiska aspekter. Beroende på sjukdomsbild, terapiplan och tålighet kan
användaren sätta individuella träningsmål.

Uppmjukning
Uppmjukningsprogrammet är en ren passiv träning vid vilken användarens
ben- och/eller arm-/överkropp förflyttas motordrivet och därmed mjukas
upp. Hos användare med kramper eller spasmer kan uppmjukningsprogrammet sänka muskeltonus.

Kondition
Uthållighetsträningen ger en effektiv hjärt-kärlträning vid vilken under en
längre tid en kontinuerlig, låg träningsstimulans sker. Uthållighetsträning
tjänar till uppbyggnaden och upprätthållandet av grundfysiken samt det
allmänna hälsotillståndet.

Styrka
Styrketräningen är en kombination av kondition- och styrke- träning. Jämfört med ren uthållighetsträning ökas träningsstimulansen och träningstiden
förkortas. Målet med denna terapienhet är att främja muskeluppbyggnad.

Egna program
Vid sidan av terapiprogram med ett fördefinierat förlopp som uppmjukning, kondition, styrka, Parkinson, stroke och multipel skleros kan användaren sammanställa och spara ett eget terapiförlopp.

Symmetriträning
I det aktiva träningsläget visar en grafisk visning användarna om de skapar mer
kraft med vänster eller högre kroppssida eller om du använder båda kroppssidor
lika mycket. Framför allt användare med halvsidesproblem (t.ex. efter en stroke
eller vid bristande koordination).
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MOTOmed-rörelseterapi

MOTOmed loop gör det möjligt:
Nu kan du även använda MOTOmed-rörelseterapi
från din elrullstol.
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Säkerhetskoncept

Passiv fas
Den speciellt skonande rörelsen kan lossa tonusökningar, långsamt lossa och lindra
muskelsmärtor. Här sörjer en mjukt reglerad remdrift för ett flytande rörelseförlopp.

Rörelseskydd
Om det under träningen uppstår spasticitet, kramp eller en rörelseblockade (freezing) stoppar denna funktion varsamt pedalrörelsen.
På grund av sin känsliga sensor anpassar sig rörelseskyddet optimalt till varje
tonusförändring.

Spasticitetsuppmjukningsprogram
Den automatiska rotationsriktningsväxlingen kan lossa kramperna som upptäckts
av spasmkontrollen. Ben och/eller armar avlastas och efter en vilofas växlas rotationsriktningen långsamt åter. Denna procedur upprepas tills spasticiteten har
avtagits. Funktionen är baserad på den terapeutiska principen av antagonistisk
hämning, där böjningsspasmer lossas genom sträckning och sträckningsspasmer
genom böjning.

Träningsfeedback
De intelligenta MOTOmed-modellerna ger feedback:
i realtid under och efter träningen. Användaren får reda
på uppnådd längd, sträcka, symmetri, total omsättning,
tonus, genomsnittlig och maximal aktiv effekt samt
träningsdelen av aktiv och passiv effekt. För att informera
sig väljer användaren mellan en totalöversikt eller en
större visning av enstaka delar.

17

MOTOmed-rörelseterapi

Innovationer

MOTOmed loop on Top
Med den nya och innovativa höjdinställningen kan
användare justera höjden på MOTOmed loop-modeller utan verktyg. Därmed erbjuder MOTOmed
användaren en optimal anpassning av ben- och
armtränaren.
Idealiskt sett utökar höjdinställningen valet av sittmöjligheter för MOTOmed-rörelseterapi. Så tränar
användaren vid MOTOmed loop från en aktiva
rullstol, elrullstol, vårdrullstol, från sittskålen eller
stolen.
Den speciella nyttan av höjdinställningen för användaren är dock den individuella inställningen av
arm-/bålvinkeln. Denna sörjer för en optimerad träning av skulder-, nack- och ryggmuskulatur. Dessutom profiterar användaren av den lätt upphöjda
liggpositionen som kan främja en venös ryggström.

Ergonomiskt handtag

18 MOTOmed Next Generation

Stärka
hållningen

Aktivera mag- och
bäckenbottenmuskulatur
Förbättra
lymfflöde

Individualisering

Hygienkoncept

Det som är självklart för sport gäller även för rörelseterapi: MOTOmed-tillbehörsdelar möjliggör en
ideal anpassning till individuella träningsbehov.

Det högkvalitativa materialet av MOTOmed Next
Generations rundade ytor uppfyller de höga kraven
av inrättningar och klinikers hygienhantering och
rekonditionering.
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MOTOmed-rörelseterapi

Intuitiv och digital

Spel
Träningen med de underhållande motivationsspelen garanterar nöje och bra
underhållning. Användaren tränar styrka, kondition, koordination och koncentration. Detta kan leda till att nya synapser skapas och stimulerar den intellektuella förmågan.

Videor
Filmsekvenser med olika scener ur naturen ackompanjerar användaren vid
regelbunden träning med MOTOmed muvi och sörjer så för avkoppling och
för omväxlande träningsenheter.

Bildspel
Med en USB-sticka kan användarna överföra foton till MOTOmed. Med blicken på egna foton får träningen ytterligare ett underhållningsvärde.
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Handtagens position vid arm-/överkroppsträning

Handtagens olika positioner för fasthållande under
benträningen hos MOTOmed loop.la.

Mjukvarustyrt
träningsbyte

Mjukvarustyrt träningsbyte
Hos MOTOmed loop.la styr användaren omställningen mellan arm- och benträning direkt vid pekdisplayen. MOTOmed loop.la ställer om träningsbytet automatiskt.

Display
Användaren använder enkelt den tydliga displayen via beröring och guidas
genom hela träningen. Den nya 7“-displayen erbjuder intelligenta funktioner i
innovativ form. Självklart lämpar sig displayen även för desinfektion med trasa.

Uppgraderingspaket
Genom uppgraderingspaket kan användare enkelt konfigurera MOTOmed loop.l
eller MOTOmed loop.a till MOTOmed loop.la.
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Användningsområden

4

5
3

2
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1

icke-bindande bild MOTOmed loop.la prof

Inrättningar och kliniker
MOTOmed Professional Series är skräddarsydda modeller för mångsidig användning
i kliniker och inrättningar.
Specialutrustning av MOTOmed loop.la prof
1

Plastade fotplattor med bra stöd för enkel rengörning

2

Vadstöd med plastad yta för vaden och desinfektionsbara remmar.

3

»QuickFix« system för en snabb och enkel fotfixering

4

Handtag med plastad yta och quick release system

5

Gasassisterad höjdjustering

6

Snabbjustering av pedalradie (bentränare, par)
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Användningsområden

4

1

3

Tidig mobilisering/intensivvård
Den anpassade utrustningen av MOTOmed layson ur
Professional Series grundar sig på RECK Medizintechniks mångåriga
erfarenhet.
Tillbehör för MOTOmed layson.la prof
1

TrainCare med desinficerbar
fotplattor

2

Vinklingsbart benstativ

3

Avståndsjustering

4

Avtagbar färgdisplay

5

Desinficerbara handtag och underarmsstöd med
snabbkopplingssystem

6

Alla fixeringsband är desinficerbara
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2

Dialys
MOTOmed layson.l
MOTOmed-rörelseterapi under dialysen kan leda till en bättre filtrering
av urinämnen ur blodet. Därmed kan dialyseffektiviteten öka. På grund
av de tre terapilägena kan även svaga patienter med flera sjukdomar
förbättras av MOTOmed-rörelseterapi under dialysen. Dessa kan stärka
såväl hjärt-/kärlsystemet som grundkonditionen och prestationsförmåga.
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Användningsområden

Mångsidig i
rehabilitationen
MOTOmed loop.la prof
Professional Series lämpar sig för intitiutioner och rehabiliteringskliniker.
Den stabila konstruktionen underlättar i offentliga och privara miljöer.
Den utökade utrustningen i denna modellen gör den speciellt mångsidig.
MOTOmed loop. la prof kompletterar terapispektrumet för såväl behandling i vårdmiljö och hemmiljö. MOTOmed-rörelseterapi stöder terapiprocessen genom målinriktad kondition-, styrka- och koordinationsträning.
Det kan utjämna och reducera konsekvenser av utebliven rörelse och
hållning.
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Bekvämt hemma
En rörelse som tillhör mig
På intensivvårdsavdelningen, under fysioterapin, vid eftervård. Och sedan tillbaka
hemma: längtan efter regelbunden rörelse och välbefinnande uppträder. Denna
längtan känner människor som har upplevt MOTOmed under deras sjukdoms
startfas. Behovet av välgörande rörelse i vardagen är stort. För det som har blivit
viktigt under rehabiliteringstiden, rörelsen, får inte saknas hemma: skaffa en
MOTOmed att träna på hemma.
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MUVI

LOOP

Benträning

muvi

Ben- och/eller
arm-/överkroppsträning

muvi

Arm-/överkroppsträning

muvi

Simultan rörelse

muvi

PROF

loop.l

loop.la

loop.a

loop.la prof

loop.la prof

loop.la prof

-

–

LAYSON

Benträning

–

layson.l

–

Ben- och/eller
arm-/överkroppsträning

–

layson.la

layson.la prof
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LIGHT

PARKINSON

loop light.l

KIDZ

loop p.l

loop light.la

loop p.la

loop light.a

loop p.la

KIDZ

gracile 12 [l]

loop kidz.l

loop kidz.la

loop kidz.a

gracile 12 [la] med tillbehör
arm-/överkroppstränare

gracile 12 [la] med tillbehör
arm-/överkroppstränare

MOTOmed family
next generation

®

–
Uppgraderingspaket för bentränaren [l] eller arm-/överkroppstränaren [a] för kombinationsmodell [la]

KIDZ

–

–

layson kidz.l

–

–

–

layson kidz.la

–
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Produkter

MOTOmed muvi
simultan rörelse
®

Vertikal inställning
av armtränaren

Horisontal inställning
av armtränaren

Radial inställning: 180°
vridning av armtränaren

Den kombinerade rörelseterapin som omfattar nästan hela den mänskliga rörelseapparaten är enastående. Användaren tränar samtidigt med benen, armarna och
överkroppen. Du kan ställa in hastighet och motstånd separat. Den övergripande
MOTOmed-rörelsen kan effektivt förbättra muskelkraft och rörlighet samt stärka
hjärt-/kärlsystemet. Användaren kan även med rörelsebegränsningar uppleva sin
rörelsekänsla och därmed träna koordinationen optimalt.
Den kombinerade rörelseterapin ökar terapieffektiviteten när träningstiden per
patient kan reduceras genom den simultana rörelsen. Detta minskar terapiinsatsen varaktigt.

Träningsvideor
Med MOTOmed muvi kan användaren
tillsammans med träningsvideor höja
upplevelsen ytterligare. De musikfyllda
klippen ger dig känslan av att vara »mitt
i«. Videorna är en träningsmotivation
med underhållningsvärde.
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Med tydlig display får användare och
personal en överskådlig bild av träningen:
Den är steglöst böj- och vridbar.

Startknappar
Kombinerad ben- och
arm-/överkroppsträning
Ben
och
Beine
Be
ne
und
un armar
Arme
Arm
i

d

e

Armträning
Armträning
Armtra n n
Armtraining

i i g

Benträning
Benträning
Be ntra n n
Beintraining

i

i i g

MOTOmed muvi
Simultan rörelseterapi

Tekniska data grundutrustning

MOTOmed muvi

Vikt

51 kg

Mått i cm (L x B x H)

95–108 x 60 x 124–135 cm

max. tillåten användarvikt

135 kg

bildskärmsstorlek

12,1“/30,7 cm

Nätspänning 100–240 V~/max. 120 VA; nätfrekvens 47–63 Hz; klassificering enligt MPG IIa; kapslingsklass II/Typ BF
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Produkter

MOTOmed loop
®

MOTOmed loop-modellerna står för en
framtidsvisande sittande rörelseterapi.
Genom designen och dess digitala intelligens upplever användaren
MOTOmed-rörelseterapin på ett helt
nytt sätt. MOTOmed loop är mångsidig
och hjälper terapi- och vårdpersonalen
under arbetsvardagen.
·	Plasttäckta fotplattor
·	Upgraderingspaket: Ben- eller arm-/
överkroppstränaren är uppgraderbar
· Höjdinställning
· Färgpekdisplay, vinkelställbar
· Intuitiv manövrering
·	MOTOmed-tillbehör för
individuella behov
· Terapiprogram
· Bildspel
· Spel

MOTOmed loop.la
Läge benträning

Tekniska data grundutrustning

MOTOmed loop.l

MOTOmed loop.la

MOTOmed loop.a

MOTOmed loop.la prof

Vikt

31 kg

33 kg

28 kg

35 kg

Mått (L x B x H)

70 x 60 x 107–122 cm

70 x 60 x 107–122 cm

70 x 60 x 107–122 cm

70 x 60 x 107–122 cm

max. tillåten användarvikt

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

bildskärmsstorlek

7“/18 cm

7“/18 cm

7“/18 cm

7“/18 cm

Nätspänning 100–240 V~/max. 120 VA; nätfrekvens 47–63 Hz; klassificering enligt MPG IIa; kapslingsklass II/Typ BF
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MOTOmed loop light
®

MOTOmed loop light innehåller alla
elementära funktioner för en säker
rörelseterapi.
· Höjdinställning
· Intuitiv manövrering
· Färgpekdisplay, vinkelställbar
·	MOTOmed-tillbehör för
individuella behov

MOTOmed loop light.la
Läge armträning

Tekniska data grundutrustning

MOTOmed loop light.l

MOTOmed loop light.la

MOTOmed loop light.a

Vikt

30 kg

33 kg

27 kg

Mått (L x B x H)

70 x 60 x 107–122 cm

70 x 60 x 107–122 cm

70 x 60 x 107–122 cm

max. tillåten användarvikt

135 kg

135 kg

135 kg

bildskärmsstorlek

7“/18 cm

7“/18 cm

7“/18 cm

Nätspänning 100–240 V~/max. 120 VA; nätfrekvens 47–63 Hz; klassificering enligt MPG IIa; kapslingsklass II/Typ BF
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Produkter

MOTOmed loop p –
Parkinson
®

Fysioterapi /sjukgymnastik

Sport och rörelse

Medicinsk
behandling

Neurokirurgisk
behandling

Ej
medicinsk behandling

MOTOmed-rörelseterapi

Logopedi

Ergoterapi

Psykoterapi

MOTOmed inom Parkinsonterapi
Regelbunden rörelseterapi inklusive medicin är grundpelaren av dagens parkinsonterapi. MOTOmed loop p har en programvarustyrd motor som möjliggör en rörelseträning
vid höga varvtal. Användarna kan låta sig röras eller arbeta med aktivt själv.
Hittills kunde positiva effekter av den så kallade »framtvingade« rörelsen fastställas vid
gåkapacitet, jämvikt, akinesi, finmotorik och hållningsstabiliteten. Regelbundna terapienheter med MOTOmed loop p kan dessutom minska de parkinsontypiska symtomen
som tremor och rigor.

Tekniska data grundutrustning

MOTOmed loop p.l

MOTOmed loop p.la

Vikt

31 kg

33 kg

Mått (L x B x H)

70 x 60 x 107–122 cm

70 x 60 x 107–122 cm

max. tillåten användarvikt

135 kg

135 kg

bildskärmsstorlek

7“/18 cm

7“/18 cm

Nätspänning 100–240 V~/max. 120 VA; nätfrekvens 47–63 Hz; klassificering enligt MPG IIa; kapslingsklass II/Typ BF
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90

v/min.

90

v/min.

MOTOmed loop p.la
Läge benträning

Forced Exercise
Vid det rörelseterapeutiska konceptet Forced Exercise« rörs Parkinsonpatienternas
undre extremiteter betydligt snabbare än de själv kan göra det på grund av
sjukdomens symtom. En forskargrupp (Ridgel et al., 2009) i USA fastställda vid
rörelsehastigheter på upp till 90 v/min en förbättring av det parkinsontypiska
symtomet tremor. Dessutom visade sig en signifikant förbättring av händernas
finmotorik med över 30 %. Under och efter den snabba rörelsen är hjärnregioner
aktiva som även stimuleras av Parkinson-medicin. De snabba benrörelserna
påverkar hela kroppen.
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Produkter

MOTOmed layson
®

Knäflexionsinställning

Liggande rörelseterapi
De orangefärgade justeringshjulen och -knapparna på
MOTOmed layson-modellerna har en uppmaningskaraktär. Reduceringen till få justeringspunkter ger vårdpersonalen möjligheten till effektiv hantering i klinikvardagen.
Funktionerna och programmen ställs direkt in vid färgpekdisplayen.
Med hjälp av den gasfjäderstödda höjdinställningen positionerar vårdpersonalen MOTOmed layson steglöst och
utan ansträngning i höjden. Genom de tre vridbara hjulen
är den enkel och flexibel att flytta. Intuitivt och med få
handgrepp anpassar vårdpersonalen MOTOmed-rörelseterapiapparaten optimalt till patientens krav.
Den bekväma markfixeringen ger MOTOmed layson en
säker och stabil träning.

Höjdinställning

Golvfixering

Chassi

Beroende på krav och möjligheter kan vårdpersonalen
köra MOTOmed layson.la till sängen i tre positioner:
framifrån och från sidan – vänster eller höger. Anpassas
universellt och oberoende säng, med hjälp av vinkelställbart stativ.

Tekniska data grundutrustning

MOTOmed layson.l

MOTOmed layson.la

MOTOmed layson.la prof

Vikt

79 kg

86 kg

92 kg

Mått (L x B x H)

101–123 x 62–92 x 109–163 cm

134-161 x 62–92 x 118-166 cm

151-178 x 62–92 x 118-166 cm

Chassi (chassibredd körskenor)

min. 45/max. 88 cm

min. 45/max. 88 cm

min. 45/max. 88 cm

Parrallellchassi (avstånd körskenor till varandra)

min. 50/max. 80 cm

min. 50/max. 80 cm

min. 50/max. 80 cm

Höjdinställning (max. sänghöjd)

105 cm

108 cm

108 cm

Chassihöjd (underkörhöjd säng)

10 cm

10 cm

10 cm

max. tillåten användarvikt

135 kg

135 kg

135 kg

bildskärmsstorlek

7“/18 cm

7“/18 cm

7“/18 cm

Nätspänning 100–240 V~/max. 120 VA; nätfrekvens 47–63 Hz; klassificering enligt MPG IIa; kapslingsklass II/Typ BF

36 MOTOmed Next Generation

MOTOmed layson.l
Rörelseterapi med benen

MOTOmed layson.la
Rörelseterapi med benen och/eller
arm-/överkropp

Intensivvård och tidig mobilisering
MOTOmed-rörelseterapi inom intensivvården och den tidiga mobiliseringen kan
leda till en väsentlig förbättring av patientens allmäntillstånd. Liggande patienter kan
passivt, assisterat eller aktivt träna i vårdsängen eller på terapibritsen. Bredvid den
allmänna terapianvändningen som mobilisering, muskeltonusreglering eller kärlstabilisering stöder MOTOmed layson andningsavvänjning (weaning) och hemodialys.
MOTOmed-rörelseterapi kan leda till kortare sängtider under intensivvården.
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Produkter

Fri träning

Fri träning
aktiv träning

Tekniska data grundutrustning

MOTOmed loop kidz.l

MOTOmed loop kidz.la

MOTOmed loop kidz.a

Vikt

31 kg

33 kg

28 kg

Mått (L x B x H)

70 x 60 x 107–122 cm

70 x 60 x 107–122 cm

70 x 60 x 107–122 cm

max. tillåten användarvikt

135 kg

135 kg

135 kg

bildskärmsstorlek

7“/18 cm

7“/18 cm

7“/18 cm

Nätspänning 100–240 V~/max. 120 VA; nätfrekvens 47–63 Hz; klassificering enligt MPG IIa; kapslingsklass II/Typ BF
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MOTOmed loop kidz
®

Med MOTOmed loop kidz kan barn
och ungdomar lekande träna sin
kondition, styrka och symmetri. Människor
med funktionsbegränsningar upplever
rörelse, nöje och välbefinnande.
· Från 1,40 m kroppsstorlek
·	Uppgraderingspaket: Ben- eller
armtränaren är uppgraderbar
· Höjdinställning
· Färgpekdisplay, vinkelställbar
· Barnvänligt gränssnitt
·	MOTOmed-tillbehör för
individuella behov
· Terapiprogram
· Bildspel
· Spel

Uppe till vänster //
Barnskärm: Startbildskärm
Nere till vänster //
Barnskärm: aktiv träning

MOTOmed loop kidz.la
Läge benträning
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MOTOmed gracile12
®

MOTOmed gracile12 växer med
Genom mångfaldiga inställningsmöjligheter växer MOTOmed gracile12 i samma takt som ditt barn, då pedalaxeln med fotplattorna steglöst justeras från
26 cm till 46 cm. MOTOmed gracile12 kan användas från en kroppsstorlek på
90 cm till ungdoms- och i vissa fall vuxenålder.
Barnvänligt pedalavstånd
Barnvänligt pedalavstånd på 12 cm undviker felbelastning av höftleden och
utökar så MOTOmed-säkerhetskonceptet.

·
·
·
·
·

Från 90 cm kroppsstorlek
Höjdinställning av pedalaxeln, steglös
Träningsspel MOTOmax och TRAMPOLINmax
Uppgradering av bentränaren med en armtränare
MOTOmed-tillbehör för individuella behov

Tekniska data grundutrustning

MOTOmed gracile12 [l]

MOTOmed gracile12 [la]

Vikt

25 kg

33 kg

Mått i mm (L x B x H)

68-85 x 55 x 76-106 cm

60-88 x 55 x 99-114 cm

max. tillåten användarvikt

135 kg

135 kg

bildskärmsstorlek

5,7“/14,5 cm

5,7“/14,5 cm

Nätspänning 100–240 V~/max. 120 VA; nätfrekvens 47–63 Hz; klassificering enligt MPG IIa; kapslingsklass II/Typ BF
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MOTOmed gracile12
Ben- och arm-/överkroppstränare

MOTOmed gracile12
Bentränare

Enastående barnvänlig

26 cm–46 cm

12 cm

Pedalaxeln är steglöst justerbar med fotplattorna från
26 cm till 46 cm.

Det barnvänliga pedalavståndet på 12 cm
undviker felbelastning av höftleden.
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MOTOmed layson kidz
®

MOTOmed layson kidz.l
Rörelseterapi med benen
för barn

MOTOmed layson kidz är speciellt för barn. Även hos barn och ungdomar kan redan
korta liggtider leda till en tydlig negativ påverkan av de kroppsliga och kognitiva
funktionerna. MOTOmed-rörelseterapi utjämnar rörelsen som saknas.

Tekniska data grundutrustning

MOTOmed layson kidz.l

MOTOmed layson kidz.la

Vikt

79 kg

86 kg

Mått (L x B x H)

101–123 x 62–92 x 109–163 cm

134-161 x 62–92 x 118-166 cm

Chassi (chassibredd körskenor)

min. 45/max. 88 cm

min. 45/max. 88 cm

Parrallellchassi (avstånd körskenor till varandra)

min. 50/max. 80 cm

min. 50/max. 80 cm

Höjdinställning (max. sänghöjd)

105 cm

108 cm

Chassihöjd (underkörhöjd säng)

10 cm

10 cm

max. tillåten användarvikt

135 kg

135 kg

bildskärmsstorlek

7“/18 cm

7“/18 cm

Nätspänning 100–240 V~/max. 120 VA; nätfrekvens 47–63 Hz; klassificering enligt MPG IIa; kapslingsklass II/Typ BF
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Tidig mobilisering av barn
»En av MOTOmeds viktigaste funktioner […] är
spasticitetsskyddet som automatiskt fastställer en ökad
muskeltonus under träningsförloppet, upptäcker
spasticiteter och behandlar dessa därefter för att förhindra
skador på muskler och leder.«

Litteratur // Shen M, Li ZP, Cuy Y, et al. Effects of Motomed gracile Leg Training on the Lower Limbs Function in
Children with Spastic Cerebral Palsy. Cin J Rehabil Theory Practice 2009; 9: 828–829.
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Spel/motivationsprogram

Terapiprogram

Display symmetriträning med ett animerat piktogram

Display symmetriträning med ett stapeldiagram

1–90
v/min.

Flexibel positionering av manöverknapparna på
skärmen (nere, vänster eller höger i skärmen)

MOTOmed loop p.la

Omställning från ben- till armträning och tillbaka
per pek via mjukvaran

1–90
v/min.

Armträning (passiv, assisterad, aktiv)

MOTOmed loop p.l

Benträning (passiv, assisterad, aktiv)

Hastighet (passiv) från 1 till 60 v/min

Färgbildskärm med taktila knappar
storlek 11,3 cm x 8,4 cm = 5,7“

Färgpekdisplay med taktila knappar, lutningsbart
storlek 26,1 cm x 16,3 cm = 12,1“

Färgpekdisplay, fällbart och lutningsbart
storlek 16:9 = 7“

Simultan rörelseterapi
(samtidiga rörelser med ben och armar)

Upgraderingspaket:
Ben- eller armtränaren är upprustningsbar

Produkter

Matrix – Funktioner och tillbehör
MOTOmed muvi

MOTOmed loop.l

MOTOmed loop.la

MOTOmed loop.a

MOTOmed loop light.l

MOTOmed loop light.la

MOTOmed loop light.a

MOTOmed loop.la prof

MOTOmed layson.l

MOTOmed layson.la

MOTOmed loop kidz.l

MOTOmed loop kidz.la

MOTOmed loop kidz.a

MOTOmed gracile12 [l]

MOTOmed gracile12 [la]

MOTOmed layson kidz.l

MOTOmed layson kidz.la

Grundutrustning
Tillbehör

Funktioner som finns i
alla MOTOmed-modeller:

Tetra-handgrepp

Underarmsstöd med armmanschett

Handledsmanschett för handfixering

Pedalradie-snabbjustering

Rullstols-tippsäkring

Fothållare med självbetjäning

Fotplattor med vadstöd

Plasttäckta fotplattor

Armtränare höjdjusterbart, verktygslöst

Bentränare höjdjusterbart, verktygslöst

USB-gränssnitt och seriellt gränssnitt

Videor

·	Belastning från 0 till 20 (aktiv)
·	Elektronisk in- och utstigshjälp
·	Säkerhetsstopp
·	Rörelseskydd
·	Uppmjukningsdrift
·	Spasticitetsuppmjukningsprogram
·	Symmetriträning
·	Tonusvisning (genomsnittsvärde)
·	Träningsutvärdering
(passiva och aktiva andelar
visas separat)
·	Motorkraftreglering från 1 till 10
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Service

Informera dig – www.motomed.com
Kompetent rådgivning
MOTOmed-rådgivningsteamet från er MOTOmed partner tar kompetent hand
om dig och dina individuella behov.
Demonstration
Vi på er MOTOmed partner demonstrerar gärna produkterna för förskrivare,
hjälpmedelscentraler samt kliniker.
Hyrköp/Leasing
Du kan köpa MOTOmed via leasing eller privatleasing. Kontakta oss på
er MOTOmed partner så går vi igenom möjligheterna.
Kostnadstäckning
MOTOmed är en erkänd produkt som hjälpmedel sedan många år tillbaka. Den
är förskrivningbar i hemmet vid neurologiska och neuromuskulära sjukdomar
under vissa förutsättningar.

Studier
MOTOmed-rörelseterapi har vetenskapligt bevisats vara effektiv för olika
sjukdomsbilder. Kasta en blick på över 30 studier och vetenskapliga
forskningsresultat.
Erfarenhetsrapporter
Vilka erfarenheter och framgångar har patienter och inrättningar haft
MOTOmed-rörelseterapi? Ring oss! Vi ser gärna att Ni kontaktar oss
för Era erfarenheter och vi delar även med oss av våra.
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Primed Fysio & Rehab AB
Svartalundvägen 1
302 35 Halmstad
www.primed.se
tel. 035-17 82 85
e-post info@primed.se

Vi anpassar löpande våra produkter till vetenskapens och teknikens nyaste stånd. Därför är det möjligt
att det finns ändringar i utförande och utrustning jämfört med avbildade produkter. Tryckfel och fel
förbehålls. Färgavvikelser kan vara trycktekniskt betingade.
Copyright by RECK-Technik GmbH & Co. KG. Alla rättigheter förbehålls. Kopiering, även av delar,
är endast tillåtet med företaget RECK:s skriftliga tillåtelse.
MOTOmed har testats enligt DIN EN 60601-1-11 och uppfyller de speciella kraven på medicinska
elektriska apparater för försörjningen i husomgivningar.

