Intramedics höj- och sänkbara träningstrappa
DST 8000 erbjuder en säker och dynamisk trapp-/och gångträning. Produktens design gör det
möjligt för patienter att träna gång i trappsteg med valbar höjd från 1 cm till 16 cm. Produkten
gör det möjligt för patienten att träna såväl gång i trappa som i lutning. Användaren kan följa
patientens utveckling via en grafisk trend där både höjd och hastighet registreras.

Fördelar:
·
·
·
·
·
·

I plant läge ersätter trappan er befintliga barr.
Valfri höjd på trappsteg från 1 cm till 16,5 cm.
Säker gångträning i trappa och i lutande underlag.
Tidtagning och bestämning av höjd på trappsteg.
Tillval finns som dator, ramper och fast trappsteg.
DST 8000 är enkelsidig och finns med spegel som tillval, DST 8000 Triple är dubbelsidig. Se specifikationer på nästa sida.

Om oss
Vi på Intramedic ger råd om vilka fördelar våra produkter kan ge dig och din verksamhet. Vi
hjälper dig att utifrån vårt kompletta sortiment av rehabiliterings- och träningsutrustning
skräddarsy en totallösning efter dina eller din verksamhets behov. Intramedic har en komplett
serviceavdelning och kan ge dig den bästa servicen och supporten i ett framtida samarbete.
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Tekniska speciﬁkationer - träningstrappa från DPE
DST 8000 Triple
Gånglängd plant läge

3m

Total längd ledstänger

3,6 m
65 - 93 cm

Höjd på ledstänger
Total bredd på trappa

105 cm

Bredd på trappa/sluttning

0,65 m

Höjd trappsteg

0 - 16,5 cm

Patientvikt, max

200 kg

Utrustning, vikt

373 kg

Elektricitet, krav

100-240 V
50/50 Hz
4A max

DST 8000
Längd på trappa
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250 cm (310 som tillval)

Inre bredd på trappa

74 cm

Total bredd på trappa

90 cm

Höjd, trappsteg

0 - 16,5 cm

Patientvikt, max

300 kg

Utrustning, vikt

250 kg

Elektricitet, krav

100-240 V
50/50 Hz
4A max
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