Equipamento anatómico de movimento contínuo
passivo para ombro
Este equipamento é a escolha ideal para reabilitação do ombro
para ambientes hospitalares e domésticos.







Proporciona uma extensão de movimento passiva pós‐
operatória
Previne a rigidez das articulações, edemas, contraturas dos
tecidos moles e atrofia muscular
A instalação para o utilizador é anatómica, confortável e
rápida graças a um sistema de instalação codificado por
cores
O controlo manual programável permite a pré‐programação
de 16 protocolos diferentes
Fácil mudança entre o lado esquerdo e direito
A cadeira dobra‐se para uma fácil instalação e transporte

Indicações








Reparação do manguito rotativo
Capsulotomia
Substituições totais do ombro
Acromioplastia
Capsulite aderente
Queimaduras
Fraturas e entorses que exijam cirurgia
reconstrutiva da clavícula, omoplata,
articulação
acrómio‐clavicular
e
glenoumeral

Exclusivo: Movimento passivo de abdução/adução
horizontal
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Características
Movimento anatómico
Movimento do plano da omoplata
Abdução/Adução horizontal
Componentes codificados por cor
Funções com rápido ajuste
Pega e rodas para transporte
Movimento sincronizado controlado
Controlo manual com acesso
limitado
Interruptor para bloqueio
Função de modo de programas
Medidor de horas integrado
Modo de instalação manual
Velocidade ajustável
Força ajustável
Pausa programável

Benefícios
Aumenta a cooperação do utilizador e reduz o esforço nas
articulações
Proporciona um maior conforto ao utilizador durante a
abdução
Modo passivo único para abordar este movimento funcional
crítico
Permite a rápida montagem/desmontagem e a mudança
entre o lado esquerdo/direito
Permite uma instalação fácil e rápida para o utilizador
Reduz potenciais lesões para o terapeuta
Garante a segurança do utilizador
Se necessário, permite ao utilizador mudar apenas os limites
de extensão de movimento
Previne a mudança acidental do programa e potenciais lesões
para o utilizador
Capacidade para pré‐programar 16 protocolos
Controla discretamente a cooperação do utilizador
Flexibilidade para instalar conforme a tolerância do utilizador
5 Velocidades disponíveis para opções de terapia precisas
Função de segurança fácil de instalar: o equipamento
retrocede quando é exercida força excessiva na articulação
Aumenta a eficiência da terapia ao prolongar o alongamento
ao grupo muscular

2

Características técnicas
Características do equipamento
Dimensões (instalado)
Limite de altura do utilizador
Velocidade
Peso
Extensão de movimento passivo
Flexão 180°
Abdução 160°
Rotação externa 90°
Abdução horizontal
Abdução e rotação sincronizadas
Abdução 160°
Rotação externa 90°

70x70x90cm
1 – 2 Metros
5 Velocidades,
120°/minuto
23kg

entre

30°

e

Extensão 20°
Adução 20°
Rotação interna 60°
‐30° a 110°
Adução 20°
Rotação interna 30°

Acessórios opcionais






Equipamento de movimento contínuo passivo para ombro (inclui kit com pads para
doente) (ref.4621033003)
Mala de transporte (ref.4640002355)
Apoio de cabeça com estabilizador do ombro (ref.4670024551)
Módulo para cotovelo (CEM) (ref.4621007002)
Módulo de abdução horizontal (ref.4670020020)
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