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MOTOMED LAYSON -LIIKETERAPIALAITTEET 
PASSIIVISEEN, AVUSTETTUUN JA AKTIIVISEEN 
HARJOITTELUUN

MOTOMed layson -liiketerapialaite on suunniteltu vuodepo-
tilaille esimerkiksi alkuvaiheen kuntoutuksessa, postoperatii-
visissa hoidoissa tai ikääntyneiden kuntoutuksessa. Layson 
soveltuu muun muassa teho-osastopotilaille, kooma- ja hen-
gityshoitopotilaille, dialyysipotilaille sekä neurologisille poti-
laille.

MOTOmed-liikeharjoittelu on turvallista  moottoriavusteista 
passiivista liikettä, moottorin avustamaa aktiivista liikettä tai 
omin voimin tapahtuvaa harjoittelua. Polkuliike liikuttaa peh-
meästi jalkoja tai käsiä. Liikkeen ansiosta monet kehon toimin-
not aktivoituvat. Muun muassa verenkierto, aineenvaihdun-
ta,  rakon ja suolen toiminta vilkastuu  sekä hengitystoiminta 
tehostuu.

Osastojen hoitohenkilökunnalla tai terapeuteilla on harvoin 
mahdollisuus kuntouttaa potilaita päivittäin riittävästi niin, 
että saavutetaan hyvä hoitovaikutus. Näissä tilanteissa Mo-
tomed layson on mainio apuväline. MOTOmed harjoittelu on 
myös kustannustehokasta. Harjoittelu voi vaikuttaa positiivi-
seti potilaan yleiseen vointiin ja lyhentää esimerkiksi tehohoi-
don tarvetta.

Liiketerapiaa makuuasennossa
MOTOmed layson -mallien oransseja säätöpyöriä ja -pai-
nikkeita on selkeä käyttää. Käyttöelementtien lukumäärä on 
minimoitu, mikä mahdollistaa hoitohenkilöstön tehokkaan 
toiminnan laitoksen arjessa. Toiminnot ja ohjelmat asetetaan 
suoraan kosketusvärinäytöltä.

Kaasujousitetun korkeudensäätötoiminnon avulla hoi-
tohenkilöstö voi asettaa MOTOmed laysonin korkeu-
den portaattomasti ja vaivattomasti. Vapaasti käänty-
vien pyörien ansiosta sitä on helppo ja joustava siirtää. 
Hoitohenkilöstö mukauttaa MOTOmed-liiketerapialaitteen 
intuitiivisesti ja vain muutamalla käden liikkeellä vastaamaan 
optimaalisesti potilaan tarpeita. Kätevä lattialukitus takaa 
MOTOmed laysonin turvallisen ja tukevan asennon.

Tarpeista ja mahdollisuuksista riippuen hoitohenkilöstö voi 
ajaa MOTOmed layson.la -mallin kolmesta eri asennosta vuo-
teen luo: edestä ja sivulta – vasemmalta tai oikealta. Pitkittäis-
tuen leveyttä voidaan säätää samaan tapaan kuin levitettävien 
jalkojen.

Tehohoito ja varhainen mobilisointi
MOTOmed-liiketerapian käyttö tehohoidossa ja kuntoutuksen 
aloittamiseksi mahdollisimman varhain voi auttaa paranta-
maan potilaiden terveydentilaa huomattavasti. Vuodepotilaat 
voivat suorittaa liiketerapiaa passiivisesti, moottoriavusteises-
ti tai aktiivisesti suoraan vuoteesta tai hoitopöydältä. Yleisten 
hoitovaikutusten, kuten liikkuvuuden edistämisen, lihasto-
nuksen tasapainottamisen tai verenkierron parantamisen li-
säksi MOTOmed layson edistää hengityslaitteesta vieroittau-
tumista ja hemodialyysia. MOTOmed-liiketerapia voi lyhentää 
tehohoidon tarvetta.

Saatavilla olevat mallit
• MOTOmed layson.la jalka- tai käsiharjoitteluun
• MOTOmed layson.l  jalkaharjoitteluun
 
Valmistaja: RECK

MOTOMED LAYSON

TEKNISET TIEDOT, 
PERUSVARUSTUS

MOTOMED 
L AYSON.L

MOTOMED 
L AYSON.L A

Paino 79 kg 86 kg

Mitat, cm (P x L x K) 
101–123 x 62–92 x 

109–163 cm

134-161 x 62–92 x 

118-166 cm

Tukialusta (palkkien levitys-

leveys) 
min. 45 / maks. 88 cm

Pitkittäistuki (palkkien etäi-

syys toisistaan) 
min. 50 / maks. 80 cm

Korkeudensäätö (maks. 

vuoteen korkeus) 
105 cm 108 cm

Ajoalustan korkeus (vuoteen 

alleajokorkeus) 
10 cm

Suurin sallittu käyttäjän 

paino
135 kg

Näytön koko  7“ / 18 cm

Verkkojännite
100–240 V~ / maks. 120 VA; verkkotaajuus 

47–63 Hz; suojausluokka II / tyyppi BF


