Pooltrack® onderwaterloopband

De meest veilige methode
voor looptraining
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Informatief en programmeerbaar
touchscreen interface
POOLTRACK® ONDERWATERLOOPBAND
Voer stationaire loopoefeningen uit
Bestudeer het looppatroon en de gang
met behulp van onderwatercamera's
Voor revalidatie, fysieke training en
gewichtsverlies
Veilig AC aandrijfsysteem
Snelheden van 0,2 tot 11km per uur
Volledig vrije ruimte in het water bij
geen gebruik
Programmeerbare interval
Geen gevaarlijke vloeistoffen
Breed loopoppervlak
Weinig onderhoud

Wij geloven dat de onderwaterloopband de volgende stap is
in revalidatie in het water. De mogelijkheid om
loopoefeningen op een vaste plek in het bad te doen helpt
de therapeut om een goed zicht te houden op de
bewegingen van de cliënt. In combinatie met onze in hoogte
verstelbare bodem kan ook de diepte aangepast worden.
Dit stelt de therapeut in staat om optimale
trainingscondities te creëren en programma’s per cliënt
te personaliseren gebaseerd op de fysieke gesteldheid,
conditie en vooruitgang van de cliënt .

Deze intervaltrainingen kunnen toegepast worden op zowel cliënten
voor revalidatie als sporters en atleten om te trainen.

Veelzijdig
De Pooltrack® onderwaterloopband kan geïntegreerd worden in een
beweegbare vloer. Hierdoor kan de therapeut de diepte bepalen en
op meerdere weerstandniveaus trainen met de cliënt. Ook kan de
loopband geïnstalleerd worden als stationair apparaat in de vloer van
een bestaand bad of in de vloer van het EWAC modulaire bad.
Daarnaast kunnen wij een hefplatform installeren aan de wand van
een bestaand bad, zodat de therapeut alsnog de mogelijkheid heeft
Wij leveren geïntegreerde onderwaterloopbanden die voldoen aan de om op verschillende dieptes te trainen.
hoogste normen van gebruiksvriendelijkheid, gebruikersgemak en
Gemakkelijk te onderhouden
aanpassingsvermogen.
De Pooltrack® onderwaterloopband is zeer onderhoudsvriendelijk.
Alle onderdelen hebben een relatief lange levensduur en zijn zeer
Waarom lage snelheid belangrijk is
Cliënten die lijden aan de gevolgen van neurologisch letsel of gemakkelijk te vervangen wanneer het nodig is.
rugletsel hebben veel baat bij bewegenin het water, op lage snelheid.
Onze Pooltrack® presteert uitstekend op lage snelheden, al vanaf 0,2 Veilig
km/u, en blijft zeer stabiel in het vasthouden van de snelheid. Dit stelt Alle bewegende delen zijn bedekt door middel van een
de cliënt in staat om zo snel mogelijk na trauma te starten met beschermplaat en alle openingen vallen binnen de richtlijnen van de
revalideren. Des te korter de tijd tussen trauma en de start van EN13451-1 norm voor zwembad-apparatuur. De Pooltrack® maakt
gebruik van veilige wisselstroom. De Pooltrack® is ontworpen en
revalidatie, des te groter de kans op een snel en succesvol herstel.
ontwikkeld door een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf.
Gemakkelijk te bedienen
De Pooltrack® onderwaterloopband is gemakkelijk te bedienen door EWAC Medical is Lloyd’s Register Kwaliteit gecertificeerd volgens
de toepassing van een eenvoudig en gebruiksvriendelijk touchscreen. ISO 9001.
Het starten, stoppen of het veranderen van de snelheid van de
loopband kan ook eenvoudig gedaan worden door het gebruik van
een (waterdichte) afstandsbediening. Op het touchscreen worden
tijdensdetraining verschillendewaardesweergegevenzoalssnelheid
en afstand. Ook kunnen er verschillende programma’s geselecteerd
wordenwaarbijdesnelhedenautomatischvariërentijdensdetraining.
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