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DST Triple Sense - trappträning och gånganalys

Träningstrappan DST Triple Sense erbjuder en säker och dynamisk trapp-/och gångträning samt 
gånganalys. Trappans design gör det möjligt för patienter att träna gång i trappsteg med valbar höjd från 0 
cm till 16,5 cm samtidigt som den ger information om patientens gång för att diagnostisera, behandla och 
studera rörelsekapaciteten. Flexibiliteten hos DST Triple Sense  gör det möjligt för patienten att träna gång i 
såväl trappa som i lutning. 

DST Triple Sense kombinerar alla tre gångfunktioner - plan gång, trappgång och gång i lutning. Med den 
senaste och mest avancerade teknologin kan ni erbjuda patienten en omfattande och evidensbaserad 
träning samtidigt som ni sparar resurser i form av arbetstid, ökar säkerheten  och kan optimera ert utrymme.

Få information om t.ex. hur patienten fördelar sin vikt mellan höger och vänster ben, och få snabb feedback 
på förändringar. Se och mät patientens framgång och utveckling över tid med tydliga och enkla kurvor.

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.

Din rehabspecialist

Ulrika Haglund
ulrika.haglund@intramedic.se 
072-856 20 39
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Teknisk specifikation - DST Triple Sense

DST Triple Sense
Gånglängd plant läge

Total längd ledstänger

Höjd på ledstänger

Total bredd på trappa

Bredd på trappa/sluttning

Höjd trappsteg

Patientvikt, max

Utrustning, vikt

Elektricitet, krav

3,6 m

3 m

65 - 93 cm

110 cm

0,65 m

0 - 16,5 cm

200 kg

373 kg

100-240 V
50/50 Hz
4A max

• I plant läge ersätter trappan er befintliga      
barr.

• 3 meter långa handtag i plant läge.
• 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 ramper och fast trappsteg.
• Datoriserad gånganalys.

Fördelar

• Trappgång - upp- och nedgång, höjd och
tid

• Gång i sluttning - upp- och nedgång,
lutning och tid

• Barr - 3 meters gångtid
• Viktdistribution höger/vänster med

genomsnitt
• Viktdistribution  främre/bakre fot
• Tryck mot underlaget
• Stegtid- och längd
• Tyngdpunkt/masscentrum
• Tåvinkel

Mjukvaran
Analyserad data inkluderar:
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Kommentar till text
Detta fick vi i den äldre mjukvaran som inte är Sense. 
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Kommentar till text
Allt detta är för Triple Pro computerized. Är det något mer vi kan se för Sense som står nedskrivet?
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