
VEILIGHEIDSVOETSCHALEN

Om het gebruik van het apparaat mogelijk te maken door de patiënt met een nul of verminderde bewegingsvrijheid 
van de voeten, zijn de pedalen gemakt met een schaalvorm die zorgt voor het vasthouden van de voet aan de 
achterkant en de zijkant. De voeten zijn ook bevestigd aan de pedalen door middel van twee velcro banden.
Afmetingen: B14 x D28 x H10 cm

VERPLAATSEN VAN DE Motolife

Motolife® omvat een paar zwenkwielen met een 
rubberencoating en een groot stuur om het apparaat 
eenvoudig binnenshuis te verplaatsen. Het grote stuur, in 
het geval van het beenmodel, is ook een ondersteuning 
voor de handen tijdens de therapie.

MotoLife® - Kenmerken



De software is multi-user en maakt het mogelijk om verschillende gebruikersprofielen aan te maken, te 
wijzigen en te verwijderen. De instellingen worden voor elke gebruiker in een database opgeslagen en 
kunnen worden opgeroepen wanneer een bepaalde account is geselcteerd. De gebruikersaccount slaat 
de instelllingen van de therapie op, zowel voor benen als armen. Het houdt ook een register bij van alle 
trainingssessies voor elke account.

De kleurrijke eenvoudig te gebruiken interface 
trekt de aandacht van de gebruiker d.m.v.van 
schuifschermen die alle details van de training 
weergeven en gericht zijn op het verbeteren van 
de oefening door bemoedigende zinnen te 
gebruiken welke veranderen in overeenstemming 
met de voortgang van de sessie. Het is mogelijk 
om de balans tussen actieve en passieve 
theraieën in realtime te begrijpen, met een 
duidelijk beeld van de belangrijkste parameters 

De glijsnelheid van de schermen kan worden 
ingesteld via het instellingspaneel. Tijdens de 
trainingssessie is het mogelijk om met de zij 
schuifknoppen voorwaarts en achterwaarts te 
bewegen of de schermen te blokkeren.

DE STRUCTUUR

De metalen structuur van de Motolife, waarop de motoren, transmissies, pedalen en de handgrepen zijn 
bevestigd, is ontworpen om in balans te zijn en bestand tegen destress van actief trappen met armen en benen 
of door eventuele spierspasmen. De brede basis en de rubberen niveleervoeten geven de struktuur de beste 
stabiliteit op elke soort horinzontale ondergrond.

ELEKTRONISCH VLIEGWIEL-EFFECT

Er is een elektronisch vliegwieleffect toegevoegd om het 
gewicht en de afmeting van de fiets-arm ergometer te 
verminderen en het gemakkelijk te verplaatsen. De continuïteit 
van debeweging wordt niet verzekerd door een vliegwiel zoals 
in de stationaire fiets, maar door een koppeleffect dat 
elektronisch in real time door de motor wordt gegenereerd.

MOTIVERENDE SOFTWARE

Speltherapie: er zijn drieverschillende speltherapieën met biofeedback aanwezig om de betrokkenheid van de 
patiënt te verbeteren en zijn betrokkenheid tijdens de behandeling te vergroten.

Het spel gerelateerdaan de trapsnelheid toont 
een rit langs een stadsstraat. Afhankelijk van 
de snelheid van het trappen, wordt de rit 
sneller of langzamer.

Het eerste spel dat te maken heeft met 
symmetrie vereist het uitbalanceren van een 
dienblad en laat de gebruiker toe direct 
betrokken te zijn bij het verbeteren van de 
balans tussen beide ledematen.

Het tweede spel met betrekking tot de 
symmetrie wordt weergegeven in twee 
gekleurde staven. Verhoogt de betrokkenheid 
van de patiënt bij het verbeteren van de 
symmetrie van het trappen.

Probeer sneller te 
trappen en overwin 
de motor
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