
KUNTOUTUS JA TERAPIAVÄLINEET

MOTOMED MUVI



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

MOTOMED MUVI

MOTOMed MUVI on harjoitusterapialaite, joka sopii moni-

puolisten toimintojensa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi hy-

vin kuntoutuskeskuksiin ja osastokäyttöön. MUVIn erityisomi-

naisuus on käsien ja jalkojen ohjattu yhtäaikainen harjoittelu. 

Laite säätyy helposti jokaiselle käyttäjälle sopivaksi ilman työ-

kaluja. Harkittu muotoilu helpottaa laitteen pintojen puhdis-

tusta ja desinfiointia.

Harjoitusohjelmat
• Moottoriavusteinen / passiivisesti

• Moottoriavusteinen / tehostimen avustamana

• Omin voimin / aktiivisesti

• Symmetria (näyttää puolieron oikean ja vasemman välillä)

• Kädet ja jalat erikseen tai yhtäaikaisesti

Varusteet ja tekniset tiedot
• Turvakaukalopolkimet 

• Nilkan ja päkijän kiinnityshihnat

• Käsikahva

• Poljinsäteen säätö (7 tai 12,5 cm)

• Isot siirtopyörät (13 cm)

• Kestävä ja tukeva metallirunko

• Säädettävä tukitanko/jalka rungon edessä lisää vakautta 

• Kosketunäytön koko: 26 cm x 16,3cm (L x K)

• Kääntyvä (180°) käsiharjoitusyksikkö

• Korkeus- ja vaakasäätö

• Paino 51 kg

MOTOmed muvin ominaisuuksia
Spastisuuden tunnistaminen
Laite tunnistaa sekä jalkojen että käsien jäykkyyden/lihasten 

jännittymisen ja vaihtaa tarvittaessa liikesuuntaa ja rentouttaa. 

Kolme herkkyystasoa.

Passiivinen -> aktiivinen tunnistin
Voit säätää laitteen avustamaan harjoittelijaa aktiiviseen har-

joitteluun. Poljentatehostin avustaa sekä jalkoja että käsiä.

Kolme herkkyystasoa. 

Motivointia ja innostusta – videoita, valokuvia
Laitteessa on videoita, jotka motivoivat ja innostavat harjoit-

telemaan. Voit myös tehdä omasta lähipiiristä oman videon 

tai kuvasarjan ja ladata sen tukemaan asiakkaiden innostusta.

Helppoutta ja turvallisuutta
MOTOmed Smooth DriveSystem pehmentää liikkeen aloitus-

ta ja lopetusta. Laitteessa on jalan kiinnitysapu ja hätäpysäy-

tystoiminto.

Valmiita ohjelmia
Kestävyyskuntoharjoittelu, voimaharjoittelu, rentoutushar-

joittelu ym.

Omat ohjelmat
Voit luoda sopivia ohjelmia asiakkaittesi tarpeen mukaan. 

Pelit
Billy balance, Lilli lane ja Multi-task -pelien avulla harjoittelu 

sujuu kuin itsestään.

Suuri, kirkas kosketusnäyttö
Suurta, kirkasta ja hygieenistä kosketusnäyttöä on helppo lu-

kea ja käyttää. Siinä on USB-asema, sarjaliitin ja kaiuttimet.

Analyysi
Laite analysoi matkaa (pass/akt), aikaa (pass, akt), energian 

kulutusta, symmetriaa, tonusta alussa ja lopussa, suorituspis-

teitä ym. Kaikki harjoituskerrat tallentuvat kalenterinäkymään, 

josta voi tarkastella päiväkohtaisia harjoituskertoja.

Kielivalikko
Kielen voi vaihtaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, 

venäjäksi tai moneksi muuksi 27 kielen valikoimasta.


