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Startsida

ENKEL MANUELL ARM- OCH BENTRÄNARE
Enkla manuella arm- och bentränare med justerbart motstånd som kan användas i sittande eller liggande för att få igång rörlighet och blodcirkulation i
armar eller ben. Motståndet kan regleras.
Lilltrampan – Medema Physio AB
Liten och lätt modell som kan flyttas för att placeras på olika ställen t.ex. i säng, på ett bord eller på golvet. Levereras med ett fästband
för stabilisering så den inte glider.
Oxocycle 1 – Medema Physio AB
Liten men stabil modell som levereras med fotpedaler, handtag och antiglidmatta. Display som visar varvtal, tid, kalorier och distans. Lätt att flytta.
Monark Compact Rehab 871E – Medema Physio AB
Stabil modell som levereras med handtag för armträning samt pedaler med fotrem för bentärning.
Display visar varv/min, totalvarv och tid. Handtag för smidig transport. Lättare montering krävs.
Arm/Bentränare Primed – Primed Fysio och Rehab AB
Stabil modell som levereras med två olika radielägen, breda fotplattor i metall,
fixeringsremmar, räkneverk samt cykeldator som visar tid, sträcka och hastighet.

Fakta

Lilltrampan

Oxocycle 1

Monark 871E

Arm/Bentränare Primed

Art nr

5443

218015

2871E

13001A

Vikt

3,8 kg

9 kg

25 kg

50x46x38

60x45x53

1400 kr

5700 kr

Storlek
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Pris

665 kr

5800 kr

Startsida

MANUPED – MANUELL ARM- OCH BENCYKEL
Manuped används för aktiv samtidig träning av armar och ben, i sittande från stol eller rullstol.
Manuped SE-1000 – Medema Physio AB
SE-1000 har en mjuk och jämn gång och är mycket stabil. Motståndet kan enkelt ställas in i 8 olika motståndsgrader och det finns ett vred för
låsning av pedalerna för enklare fastsättning av fötterna. Fotplattor med kardborreband och vadstöd ingår som standard. Erogonomiska
handtag med flera val på grepp. Digital display som visar tid, hastighet, distans, total distans och kalorier. Lättare montering krävs.

AVANCERAD ARM- OCH BENCYKEL MED MOTOR
Avancerad arm- och bentränare med motor som används för aktiv eller passiv träning för armar
eller ben, dock ej samtidigt. Armtillsats för armträning köps som tillbehör i annat fall finns
höjdjusterbara handtag för att patienten ska kunna stabilisera bålen. Hastighet alternativ motstånd
kan regleras och övergången mellan aktiv och passiv träning sker automatiskt beroende på
patientens aktivitet. Spasmkontroll finns för både ben och armar. Display som ger information om
motstånd, varv/distans, tid, hastighet, symmetri samt indikation vid spasticitet.
MOTOmed Viva 2 Light – Primed Fysio och Rehab AB
Träningshjälpmedel för ungdomar och vuxna.
MOTOmed Viva Gracile – Primed Fysio och Rehab AB
Rörelsetränare anpassad för patienter som är ca 90-130 cm
långa. Gracile har en pedalbredd d.v.s. avståndet mellan
fötternas insidor, på endast 12 cm för att ge ett korrekt
rörelsemönster för höft- och knäleder. Fotstödens höjd och
manöverpanelens avstånd kan ställas in steglöst utan
verktyg.
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Art nr
Vikt
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Garanti

Manuped SE-1000 MOTOmed Viva 2 Light MOTOmed Gracile
SE-1000

10200L

10594

45 kg

32 kg

100x56x129

54x46x100-115

16 000 kr

22 900 kr

32 500 kr

2 år

3 år

3 år

Startsida

Generell information
Avtal

2017/01050 med giltighetstid i upp till 4 år från 2018-06-01

Avrop

Avropsordning vid flera produkter:
1. medicinska professionen gör en bedömning och identifierar den produkt som uppfyller brukarens
medicinska behov.
Om fler än en produkt uppfyller brukarens behov bedömer professionen:
2. produktens handhavande och funktion.
Om fler än en produkt kvarstår väljs:
3. produkt med lägst pris

Leveranstid

Huvudhjälpmedel 10 dagar
Tillbehör 5 dagar
Reservdelar 3 dagar

Dokument

Skriftlig orderbekräftelse ska skickas från leverantör till kund senast 2 dagar efter mottagen beställning
Bruksanvisning, eventuell monteringsanvisning samt kortinformation riktad till patient ska bifogas vid
leverans.

Garantitid

2 år om inte annat anges

Logistik

Huvudhjälpmedel levereras monterade dock kan enklare hopsättning behövas.

Support

Produktutbildning till köparens personallskall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt.
Teknisk support och produktsupport från leverantören ska ge svar ges inom 8 arbetstimmar.

Kontakt sortiment- och avtalsledare

sortimenthjm.hoh@skane.se
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