
Virtueel Fietsen voor bedlegerige patiënten
PraxFit + MOTOmed Letto

PraxFit is een uniek softwarepakket waarmee op iedere bewegings-  
trainer virtueel gefietst kan worden. 
MOTOmed Letto biedt bewegingstherapie voor bedlegerige patiënten. 
De toepassingsgebieden van de Letto zijn te vinden in Verpleeg- en               
Ziekenhuizen in de vroege Revalidatie, de intensieve zorg, bij Coma- en 
beademinigspatiënten en tijdens Hemodialyse.
Voor de MOTOmed Letto is een geïntegreerde PraxFit constructie 
gemaakt die eenvoudig is te bevestigen. De monitor is kantelbaar                
waardoor een optimaal gezichtsveld wordt geboden. Een cadanssensor
wordt aan de crank gemonteerd en via draadloze BlueTooth verbinding wordt connectie gemaakt met de software 
In 2 stappen wordt de film gestart; simpeler kan het bijna niet.  Op basis van de fietsbeweging (RPM) of op basis 
van gemiddelde snelheid wordt de film afgespeeld en wordt de gebruiker gestimuleerd te bewegen in een                           
prachtige omgeving. 
We bieden online de mogelijkheid voor software-updates en uitbreiding met nieuwe routefilms. Tevens is de 
productie van een maatwerkroutefilm mogelijk.  
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  Voordelen: 
• De gebruiker wordt gestimuleerd tot activiteit; 
• Geïntegreerd unit, die eenvoudig is af te        
  nemen;
• De gebruiker wordt gestimuleerd tot activiteit;
• Zeer eenvoudig in gebruik;
• Draadloze (Bluetooth) verbinding;
• Uniek concept;
• Mogelijkheid tot maatwerk routefilms;
• ledere route is verdeeld in 6 delen, die als       
  start zijn te gebruiken;
• Koppeling aan alle bewegingstrainers                     
  mogelijk;
• Versnelling en vertraging is terug te zien in de  
  afspeelsnelheid van de film;
• Tevens mogelijkheid de film op een                          
  gemiddelde snelheid af te spelen;
• Ruime bibliotheek met routefilms 
  beschikbaar;
• Online software updates en uitbreiding met      
  routefilms.

  Levering: 
• Als geheel, inclusief MOTOmed Letto, of als   
  losse PraxFit unit te bestellen;
• Mini Android computerl;
• PraxFit software; 
• Prachtige routefilms met omgevingsgeluid; 
• Cadanssensor; 
• 24" touch screen;
• Bevestigingsconstructie gecoat in kleur       
  MOTOmed Letto;
• Installatie en uitleg.

PraxFit + MOTOmed Letto
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Routefilms met omgevingsgeluid voor extra beleving
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