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MOTOMED LOOP -HARJOITUSYKSIKÖT

MOTOMED LOOP -MALLIT

MOTOmed loop -mallit edustavat tulevaisuuden liiketerapiaa is-
tuma-asennossa. Uuden muotoilun ja digitaalisen älyn ansiosta 
käyttäjät saavat kokea täysin uudenlaisen MOTOmed-liiketerapian. 
MOTOmed loop on monipuolinen ja helpottaa terapia- ja hoito-
henkilöstön arkipäivää.

Uuden ja innovatiivisen korkeudensäädön ansiosta käyttäjät voi-
vat säätää MOTOmed loop -mallien korkeutta vaivattomasti ilman 

työkaluja. Korkeudensäätö laajentaa ihanteellisella tavalla istumis-
mahdollisuuksia MOTOmed-liiketerapian yhteydessä:  MOTOmed 
loopin käyttäjät voivat harjoitella aktiivipyörätuolista, sähköpyörä-
tuolista, hoitopyörätuolista, istuinkaukalosta tai tuolista käsin. 

Käyttäjä voi säätää yksilöllisesti myös käsivarsien ja vartalon kul-
man. Tämä mahdollistaa hartia-, niska- ja selkälihasten optimaa-
lisen harjoittelun. 
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MOTOmed loop p.la jalka-/käsiharjoitusyksikkö

MOTOMED LOOP -HARJOITUSYKSIKÖT

MOTOMED LOOP -MALLIT ERIKOISTARPEISIIN

MOTOmed loop.la prof
MOTOmed Professional -sarjassa on monipuoliseen klinikka- ja 
laitoskäyttöön räätälöityjä malleja. Vankka teräsrakenne tekee Pro-
fessional-tuotteista kulutusta kestäviä ja kattavat varusteet erityi-
sen monipuolisia käytössä. 

Loop.la prof -jalka- tai käsiharjoitusyksikkö täydentää sekä lai-
toksessa että avohoidossa olevien potilaiden kuntoutusta. MO-
TOmed-liiketerapia tukee hoitoprosessia räätälöidyllä kestävyys-, 
lihasvoima- ja koordinaatioharjoittelulla. Sen avulla voidaan eh-
käistä ja parantaa liikunnan puutteesta aiheutuvia oireita ja kipua.

MOTOmed loop.la prof -mallin erikoisvarustus
• Muovipäällysteiset turvalliset jalkaohjaimet
• Sääriohjaimet, joissa on muovipäällysteiset pohjetuet ja desinfi-

oitavat kiinnitysnauhat
• QuickFix: Itse käytettävä jalkojen kiinnitys
• Muovipäällysteiset käsikahvat pikalukituksella
• Kaasujousella kevennetty korkeudensäätö
• Polkimen kammen pituuden pikasäätö (jalkaharjoitin, pari)

MOTOmed loop light
MOTOmed loop light sisältää kaikki turvallisen liiketerapian tärkeät 
toiminnot.

MOTOmed loop parkinson
Säännöllinen liiketerapia ja asianmukainen lääkitys muodostavat 
nykyisen Parkinsonin taudin hoidon kulmakivet. MOTOmed loop 
p -mallissa on ohjelmistolla ohjautuva moottori, joka mahdollistaa 
liikeharjoittelun suurilla pyörimisnopeuksilla. Käyttäjät voivat antaa 
laitteen liikuttaa itseään tai harjoitella aktiivisesti mukana.

Niin kutsutun pakotetun liikkeen on havaittu vaikuttavan myöntei-
sesti käyttäjien kävelykykyyn, tasapainoon, akinesiaan, hienomoto-
riikkaan ja ryhtiin. Säännöllinen harjoittelu MOTOmed loop p -lait-
teella lieventää myös Parkinsoniin liittyviä oireita, kuten vapisevia 
ja jäykkiä lihaksia.

MOTOmed loop kidz
MOTOmed loop kidz tarjoaa leikkisää kestävyys-, voima- ja sym-
metriaharjoittelua lapsille ja nuorille (alkaen 140 cm). Sen avulla 
liikuntarajoitteiset käyttäjät voivat kokea liikkettä, riemua ja hyvää 
oloa. MOTOmed loop kidzin käyttöliittymä on lapsiystävällinen.

TUOTETIEDOT, MOTOMED® LOOP Tuotekoodi

MOTOmed® 

loop -perus-

mallit

MOTOmed loop.l jalkaharjoitusyksikkö 260.010

MOTOmed loop.a käsiharjoitusyksikkö 260.020

MOTOmed loop.la jalka-/käsiharjoitusyk-

sikkö
260.030

MOTOmed® 

loop prof

MOTOmed loop.la prof jalka-/käsiharjoi-

tusyksikkö
260.039

MOTOmed® 

loop light

MOTOmed loop light.a käsiharjoitusyksikkö 260.110

MOTOmed loop light.la jalka-/käsiharj.

yksikkö
260.120

MOTOmed® 

loop parkin-

son

MOTOmed loop p.l, parkinson, jalkaharjoi-

tusyksikkö (90 rpm)
260.040

MOTOmed loop p.la, parkinson, jalka-/käsi-

harj.yksikkö (90 rpm) 
260.060

MOTOmed® 

loop kidz

MOTOmed loop kidz.l, lapset,  jalkaharjoi-

tusyksikkö
260.070

MOTOmed loop kidz.a, lapset, käsiharjoi-

tusyksikkö
260.080

MOTOmed loop kidz.la, lapset, jalka-/käsi-

harj.yksikkö
260.090



TILAUKSET JA TIEDUSTELUT: 

asiakaspalvelu@haltija.fi   |   09 612 2250

HALTIJA GROUP OY

Haltija Group Oy on suomalainen palveluyritys, jonka kattavasta valikoimasta löytyvät apuvälineet, 

hoito-tarvikkeet, proteesit, ortoosit ja tukituotteet niin terveydenhuollon ammattilaisten, yritysten 

kuin kuluttaja-asiakkaidenkin tarpeisiin. Valmistamme myös korkealaatuisia suojatuotteita 

terveydenhuollon käyttöön. Valtakunnallisesti palveleva Haltijan huolto- ja vuokrauspalvelu 

mahdollistaa laitteiden turvallisen käytön  ja oikea-aikaisen saatavuuden. 

Tutustu meihin www.haltija.fi.

MOTOMED LOOP -HARJOITUSYKSIKÖT


