
 

 MOTOmed AKTYIŲ-PASYVIŲ JDUESIŲ TRENIRUOKLIAI 
 
Reck MOTOmed aktyvių-pasyvių judesių treniruokliai varomi varikliu, su įdiegta programine įranga. Juos galima naudoti namuose, 
reabilitacijos centruose ir slaugos namuose. Platus ir efektyvus treniruoklių pritaikymas: 

 Neurologijoje sergant išsėtine skleroze, paraplegija, tetraplegija, cerebriniu paralyžiumi, Parkinsono liga, po insulto ir kt. 
 Ortopedijoje po klubo arba kelio sąnario operacijos. 
 Geriatrijoje sergantiems įvairiomis ligomis, pvz., antro tipo cukriniu diabetu, turintiems aukštą kraujo spaudimą ir kt. 
 Pediatrijoje esant cerebriniam, spazminiam paralyžiui ir kt. 
 Intensyviojoje terapijoje ir slaugoje nuolatinės vegetacinės, komos būsenos ligoniams, vykdant intensyvią priežiūrą, dializę 

ir kt. 
 
Treniruokliai turi tris režimus:  
1. Pasyvų, kai pedalus suka variklis;  
2. Pusiau aktyvų, kai pedalus suka pats žmogus iš dalies padedant varikliui pasukti pedalus;  
3. Aktyvų, kai žmogus pats suka pedalus be variklio pagalbos. 
 
Unikali šių treniruoklių savybė - įdiegta judesio apsaugos ir spazmo kontrolės funkcija – pajunta raumens spastiškumą, treniruoklis 
nedelsiant sustoja ir pradeda sukti pedalus priešinga kryptimi, kad apšildytų ir atpalaiduotų raumenį. 
 
MOTOmed aktyvių-pasyvių judesių treniruoklių nauda terapijoje: 

1. Vaikščiojimo funkcijos palaikymui: gerina raumenų tonusą, teigiamai veikia judesių kontrolę ir pusiausvyrą. 
2. Neišnaudotos raumenų jėgos aktyvinimui 
3. Spazmų malšinimui, raumenų atpalaidavimui 
4. Nuovargio, raumenų sąstingio mažinimui 
5. Psichologinės būsenos ir savijautos gerinimui 
6. Mažo fizinio aktyvumo padarinių sušvelninimui, pvz., kraujo apytakos sutrikimai, sąnarių sąstingis, edema, aukštas 

kraujospūdis, tuštinimosi problemos ir kt. 
 

 
 
Visi MOTOmed aktyvių-pasyvių judesių treniruokliai turi didelį prietaisų 
valdymo skydelį su spalvotu ekranu ir su grafine išraiška, 27 kalbomis 
įskaitant lietuvių kalbą. 
 

 
Valdymo pulto ekrane galima stebėti, ar simetriškai dirba 

abiejų kojų raumenys (galioja tik aktyviame režime). 
 

 
Galimybė išjungti/įjungti spazmų kontrolės funkciją. 

 

               
Po treniruotės galima analizuoti rezultatus: treniruotės trukmę (atskirai aktyviame-pasyviame režimuose), nuvažiuotą atstumą 
(atskirai aktyviame-pasyviame režimuose), raumenų tonusą (Nm; treniruotės pradžioje, pabaigoje, vidurkį), aktyvumą/jėgą (W; 
vidurkį, aukščiausią tašką), sunaudotą energiją (kcal/kJ), kairės ir dešinės kojos simetriškumą. 
  



MOTOmed aktyvių-pasyvių judesių treniruoklių palyginimas 
 

Funkcinės ir techninės savybės: Viva2 Viva2 
Light 

Viva2 
Parkinson Gracile12 Letto2 

Motorizuotas kojų judėjimas (pasyvus režimas)      
Motorizuotas rankų judėjimas (pasyvus režimas)     - 
Aktyvus mynimas padedant varikliui – pusiau aktyvus režimas      
Aktyvus mynimas naudojant raumenų jėgą, pasirenkamas 
apkrovos lygis/pavara: nuo labai lengvo iki labai sunkaus, t.y. 
nuo 0 iki 20 

     

Papildomas mygtukas perėjimui iš pasyvaus režimo į aktyvų 
režimą      

Grįžtamasis ryšys aktyviame ir pasyviame režimuose 
(automatinė funkcija)      

Reguliuojamas pedalų sukimosi greitis: nuo 0 iki 60 pedalų 
apsisukimų per minutę (galioja tik pasyviame režime)  iki 90    

Pasirenkama pedalų sukimosi kryptis: pirmyn arba atgal      
Motyvacijos programos „MOTOmax“ ir „TRAMPOLINmax“  -    
13 terapijos programų (gali būti individualiai redaguojamos)  -    
Galimybė įjungti pauzę (sustabdyti)  -    
Galimybė naudoti duomenų apdorojimo ir analizės 
programinę įrangą (lustinę kortelę „MOTOmed sam2“)  -    

Pulso kontrolės prietaisas „MOTOmed Kardio16“ 
reguliuoja pasipriešinimo lygį į žemesnį ar aukštesnį  -    

Galimybė naudoti FES raumenų stimuliacijos aparatą jungiant 
per specialią sąsają  -    

Judesio apsaugos ir spazmo kontrolės funkcija      
Pagalbinė funkcija palengvinti pėdos įstatymą į pedalą      
Didelis prietaisų valdymo skydelis (dydis: 8,5x11,5cm) su 
spalvotu ekranu ir su grafine išraiška      

Simetrinė treniruotė – dešiniosios ir kairiosios kūno pusės 
aktyvumo rodikliai      

Valdymo pulto ekrane galima stebėti, ar simetriškai dirba 
abiejų kojų raumenys, rodomi du grafiniai stulpeliai su 
procentine išraiška (galioja tik aktyviame režime) 

 -    

Simetrinis kojų ir rankų bei viršutinės kūno dalies 
treniravimas      

Raumenų tonuso įvertinimas treniruotės pradžioje ir 
pabaigoje bei vidutinė reikšmė      

Po treniruotės galima analizuoti rezultatus: treniruotės 
trukmę (atskirai aktyviame-pasyviame režimuose), 
nuvažiuotą atstumą (atskirai aktyviame-pasyviame 
režimuose), raumenų tonusą (Nm; treniruotės pradžioje, 
pabaigoje, vidurkį), aktyvumą/jėgą (W; vidurkį, aukščiausią 
tašką), sunaudotą energiją (kcal/kJ), kairės ir dešinės kojos 
simetriškumą. 

 -    

Reguliuojama variklio galia kojoms 2 iki 15,8 Nm 2 iki 15,8 Nm 2 iki 15,8 Nm 1,5 iki 10,6 Nm 1 iki 9 Nm 
Nustatoma treniruotės trukmė: nuo 0 iki 120 minučių      
Su ratukais transportavimui Ø 13 cm Ø 13 cm Ø 13 cm Ø 13 cm Ø 5 cm 
Metalinė konstrukcija, standartinė spalva Smėlio Mėlyna Smėlio Mėlyna Mėlyna 
      
 standartinė komplektacija      
 papildomai užsakomas priedas      
- nekomplektuojamas      
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