Mobility Research bliver til Rehab-Partner

Med mere end 16 år i rehabiliteringsbranchen har vi skiftet navn fra Mobility Research Danmark til
Rehab-Partner, i den forbindelse tilbyder vi –10% rabat på hele sortimentet. Går I med tankerne om at
investere hjælper vi gerne med afklaring af Jeres spørgsmål, vi tilbyder fremvisning, træning og gratis afprøvning af produkterne hos jer, med Jeres patienter inden investering. Således sikre vi at I får den helt
rigtige løsning med den bedste start.
Med gratis afprøvning får I svar på alle Jeres spørgsmål om hvorvidt produkterne er relevante i Jeres genoptræning, vi tilbyder rådgivning, fremvisning, gennemgang og afprøvning uden beregning.
Book os til et besøg på tlf: +45 8680 1807 eller kontakt os via mail: info@rehab-partner.dk
NuStep gennemgang af funktioner ca. 30 min. efterfulgt af afprøvning.
LiteGait undervisning ca. 3 timers med 2-3 af Jeres borgere/patienter efterfulgt af afprøvning.
Løbebånd gennemgang af funktioner ca. 30 min. efterfulgt af afprøvning.

Den amerikansk udviklede NuStep® er en optimal løsning. Kombinationen af en siddende crosstrainer og stepmaskin skaber
tryghed og sikkerhed for patienten med en træningsform, der udfordrer både styrke, puls og krydskoordinering på det rette
niveau. NuStep® træner kroppen gennem naturlige bevægelser, som styrker både arme, ben, overkrop og ryg. Både for
terapeut og patient er det meget tilfredsstillende, at patienterne kan træne sikkert og på egen hånd med NuStep®. Den trygge
stilling giver frihed for terapeuten til at kunne iagttage og vejlede – og for patienten betyder det mere træningstid.

NuStep T4r

Spar 4.900,00

fastmonteret sikkerhedsbælte & fodstraps.
Max bruger vægt 181 kg.
Sædet drejes 360 gr.
Data export via USB.
2 træningsprogrammer
Mål; 152 x 69 x H 115 cm.
Vejl. Udsalgspris dkk. 49.900,00 ekskl. Moms

Tilbud DKK 44.910,00 ekskl. Moms
Finansierings aftale fra DKK. 910,00 ekskl. Moms pr. mdr.

NuStep T5xr
fastmonteret sikkerhedsbælte & fodstraps.
Max bruger vægt 272 kg.
Sædet drejes 360 gr.
Lagring af data op 200 brugere
Data export via USB.
13 træningsprogrammer
2 træningstest programmer
Mål; 182 x 74 x H 117 cm.

Spar 5.900,00

Vejl. udsalgspris dkk. 59.900,00 ekskl. Moms

Tilbud DKK 53.910,00 ekskl. Moms
Finansierings aftale fra DKK. 1.130,00 ekskl. Moms pr. mdr.

Modeller

T4r

Lav indstigning

X

Drejbart sæde 360 gr.

X

X

Sæde højde i niveau m. kørestol

X

X

Rotation i håndtag

WellGrip handkser
DKK 1.495,00
Tilbud DKK 1.200,00

Benstabilisator
DKK 3.100,00
Tilbud DKK 2.600,00

X

Quick start uden display aktivering

X

X

Data eksport via USB

X

X

Træningsprogrammer

2

13

Mulighed for at lagre op til

Fodstraps er inkl. på
alle NuStep

T5xr

X

200 brugere

Polar Hjertefrekvens

X

X

Max bruger vægt kg

181

272
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LiteGait® er udviklet i samarbejde med fysioterapeuter, deres patienter, og med udgangspunkt i forskning på området. For
alle der arbejder med LiteGait® tilbyder vi personlige samt online træningsseminarer. Samtidig får du adgang til et
internationalt forum af terapeuter, der bruger LiteGait® i deres dagligdag. Med LiteGait får du et redskab som udfordrer og
udvikler patientens bevægelsesstrategier på præcis det udviklingsniveau hvor patienter befinder sig, uden at det på noget
tidspunkt føles utrygt for patienten eller terapeuten.

LiteGait LG800
Integreret FreeDome, drejbar gaffel 360 grader
Flexfunktion for dynamisk vægtaflastning
Aftagelige 3D barre
1 stk. bækkensejl
Max patient vægt 200 kg. Max patient højde 216 cm.
Max patient højde 200 cm. Over løbebånd.
Elektrisk højde justering 800 mm.

Spar 12.500,00

OBS til denne model er BiSym ikke muligt
Vejl. Udsalgspris DKK 125.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.
Tilbud DKK 112.500,00 ekskl. Moms
Finansierings aftale fra DKK. 2.350,00 ekskl. Moms pr. mdr.

BiSym biofeedback system
Vægtaflæsning udlæses via elektroder i LiteGait gaflen til tablet som kan monteres på LiteGait.
Giver et hurtigt og ubesværet overblik for terapeuten og patienten kan følge med på skærmen
under træning med direkte feedback. Måler højre/venstre og total aflastningen i kg.
Kan eftermonteres, kontakt os for at hører nærmere

LiteGait LG900-flex Inkl. BiSym
Tablet baseret biofeedback system
Integreret FreeDome, drejbar gaffel 360 grader
Flexfunktion for dynamisk vægtaflastning
Aftagelige 3D barre
2 stk. Bækkensejl inkl. XL forlænger
Q-strap sæt
Max patient vægt 225 kg. Max patient højde 230 cm.
Max patient højde 214 cm. Over løbebånd.
Elektrisk højde justering 900 mm.
Vejl. Udsalgspris DKK. 159.000,00 ekskl. Moms

Spar 15.900,00

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

Tilbud DKK 143.100,00 ekskl. Moms
Finansierings aftale fra DKK. 3.080,00 ekskl. Moms pr. mdr.
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Frihed for terapeuten.
Selvstændighed til patienten.

LiteGait LG150K-Flex
Integreret FreeDome & flexfunktion

Spar 10.500,00

Inkl. 3D barre, 1 sejl/seler & Q-straps.
Max patient vægt 150 kg. Max patient højde 213 cm.
Elektrisk højde justering 70 cm. Max højde på enhed 238 cm.
Mulige tilvalg; BiSym, GaiterStool, parrallel barre, 76 eller 86 cm. base.
Vejl. Udsalgspris DKK 89.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.
Tilbud DKK 78.500,00 ekskl. Moms

Pantenteret bækkensejl til LiteGait,
fås i flere størrelser, Ble-sejl til de mindste, samt kravle-sejl til både voksne
& børn. Kontakt os for priser
Rengøringsvenligt og vaskbar.

LiteGait LG50K
WalkAble giver mulighed for en alsidig & sjov træning af balance, gang og kravle funktion.
Til dem der behandler de mindste fra 0 - 154 cm.

WalkAble LG50KX Integreret FreeDome (roterende gaffel 360 gr.)
Inkl. aftagelige Parallel barre & 2 stk. bækkensejl.
Max patient vægt 50 kg. Max patient højde 154 cm.
Elektrisk og manuel højdejustering fra 0-154 cm.

Spar 4.500,00

Max højde på enhed 178 cm.
Mulige tilvalg; GaiterStool, Q-straps. Base str. 64, 69 eller 76 cm.
Vejl. Udsalgspris DKK 45.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.
Tilbud DKK 40.500,00 ekskl. Moms
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BiSym vs GaitSens 2.0
Kombinerer man træningen med BiSym i LiteGait og GaitSens indbygget i løbebåndet,
har man et komplet ganganalyse system inkl. balancemodul samlet i én tablet.

BiSym biofeedback system
Vægtaflæsning udlæses via elektroder i LiteGait gaflen til tablet som
kan monteres på LiteGait. Giver en objektiv måling af mængden og
fordelingen af understøttelsen fra LiteGait. Det unikke design af
LiteGait-systemet tillader fuldt kontrol af den støtte, patienten har
brug for på hver side af kroppen. Ensidig svaghed eller tendenser
kan let korrigeres, med BiSym måles den nødvendige støtte.
Støtteniveauet vises grafisk på en tablet i real time, og kan bruges
som feedback til patienten eller som indikation på vægtaflastningen
for terapeuten. Alle data gemmes automatisk og giver et nøjagtig
billede af genoptræningsbehovet på det givne tidspunkt og udviklingen over tid.
BiSym medfølger ved køb af LG900 kontakt os for priser og mere information

GaitSens 2000
Sensorer installeret i et GaitKeeper løbebånd sender data til en
medfølgende tablet. Mål, vurder og behandel patienten ud fra
data om hastighed, kadence, svingetid, skridt-længde, understøttelsesgrundlag og vægtbærende dynamik. Med en grafisk
fremstilling af data præsenteret i Therapist View gives mulighed
for hurtig og let identifikation af asymmetrier i gangbilledet.
Real time datavisning kan optages til afspilning for senere patientgennemgang. Hele eller sektioner af sessionen kan vælges til
yderligere dataanalyse og rapportering, hvilket muliggør
sammenligning af ydeevne under forskellige forhold inden for
den samme optagelse.
Omfattende rapporter leveres med trin og skridtlængde og tid,
gangcyklusfaser, vægtbæring, gangsymmetri, hastighed og
kadence. Rapporter kan sammenlignes med tidligere sessioner
for at demonstrere fremskridt over tid. Rapporter kan gemmes
og udskrives til dokumentation og sporing af ændringer over tid. Rådata kan også rapporteres for hvert skridt. Der kan gives
feedback til patienten om en valgt parameter med enkle visuelle og auditive signaler. En optagelse af behandlingen med fuld
grafisk fremstilling i Therapist View registreres for at blive afspillet, og der kan genereres en rapport fra de indsamlede data.
Balancevurdering, feedback og rapportering kan udføres med patienten stående hvor som helst på løbebåndet uanset retning.
Balancevurdering kan udføres via Sway eller Targeting test, med justerbare parametre. Balancerapporter kan udskrives og
gemmes, op til 5 rapporter kan sammenlignes for at vise fremskridt over tid.
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Løbebåndene er udviklet til rehabilitering, og har derfor en meget brugervenlig opsætning. GKS22 med aftageligt display og
bredde og højde justerbare barre, midterstribe, reverse/baglæns funktion samt langsom start hastighed 0,2 km/t. GaitKeeper® Mini er et lille og kompakt gangbånd med en total vægt på 22,7 kg, hvilket gør det til markedets mindste og mest fleksible gangtræningsbånd. Løbebåndene er ideele til træning med og uden LiteGait

GaitKeeper GKS22 løbebånd
Medicinsk løbebånd udviklet til rehabilitering
Lav start 0,2 —16 km/t
Aftagelig display/consol
Justerbar barre™ (patent pending)
Baglæns/reverse 5 km/t
Stigning 0-15%
Mulig tilvalg; GaitSens
Vejl. Udsalgspris dkk. 48.750,00 ekskl. Moms

Spar 4.875,00

Tilbud DKK 43.875,00 ekskl. Moms
Finansieret fra DKK. 910,00 ekskl. Moms pr. mdr.

GaitKeeper 21” Mini gangbånd
Spar 3.750,00

Fjernbetjening til hastighedsjustering
Aftagelige barre
Max bruger vægt 160 kg.
Lav start hastighed 0,2 - 5 km/t.
Str. 107 x 64 cm. Vægt 24 kg.
Mulig tilvalg; GaitSens
Vejl. Udsalgspris dkk. 36.750,00 ekskl. Moms

Tilbud DKK 33.000,00 ekskl. Moms
Finansieret fra DKK. 695,00 ekskl. Moms pr. mdr.

GaitSens 2000
Ganganalyse system indbygget i løbebåndet
Data overføres i realtime via Bluetooth
Spar 4.750,00
Udlæses vægtbæring, tid og skridt parametre
Indbygget balance modul
Tilkoble BiSym på LiteGait via samme tablet for komplet analyse
Inklusiv software, database med nutids analyse, signal aflæser og
rapport generator. Kan indbygges i både GKS2200 og GKMini
Vejl. Udsalgspris dkk. 38.750,00 ekskl. Moms

Tilbud DKK 34.000,00 ekskl. Moms
Finansieret fra DKK. 738,00 ekskl. Moms pr. mdr.
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