
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleveo er det ideelle vægtaflastningssystem til gangtræning og rehabilitering.  

Eleveo er en sikker og stabil løsning til træning af patienter, der har brug for 

genoptræning af gangfunktionen. Vægtaflastningssystemet giver patienten 

mulighed for at træne krop og balance på f.eks. et løbebånd eller et plant gulv.  

Eleveo: 

• gør det muligt at opretholde en korrekt kropsholdning 

• reducerer belastning 

• eliminerer balanceproblemer  

• forbedrer motorisk koordinationstræning.  

Unikke seler er designet til uni- eller bilateral støtte af kroppen såvel som til en gradvis 

niveauændring fra total aflastning til fuld belastning. Eleveo muliggør en manuel 

kontrolleret behandling af underekstremiteter og bækken for at sikre korrekt 

bevægelse.  

Eleveo aflaster ikke kun patienten, men også plejepersonalet/terapeuten, idet de 

har frie hænder og bedre kan koncentrere sig om patienten. 

Eleveo har et elektronisk panel, WeCoTRONIC, der viser realtidsdata (vægt og 

belastning) fra BT-aktiverede tensometriske sensorer. 

Eleveos konfiguration gør det muligt for klinikken at behandle patienter med 

forskellige udfordringer med et enkelt Eleveo-system, da systemet har flere 

indstillingsmuligheder for at imødekomme hver enkelt patients specifikke behov. 
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Produktspecifikation:  

• Højde: 164-234 cm. 

• Bredde: 88-97cm. 

• Dybde: 135 cm. 

• Max. belastning: 160 kg. 

• Max. patienthøjde: 210 cm. 

• Vægt: 120 kg. 

Specifikationer: 

• WeCoTRONIC - elektronisk panel, der viser realtidsdata (vægt, belastning) fra 

BT-aktiverede tensometriske sensorer. 

• Batteridrevet elektrisk højdejustering (opladet via 230 V stik). 

• Dynamisk aflastningssystem, der muliggør forskydning af tyngdepunktet med mindst 5 cm for en 

mere fysiologisk bevægelse af kroppen under genoptræningen. 

• 2-punkts seleophæng med bækkenposition og hældning bagfra ved hjælp af 4 remme. 

• 4-hjulssystem - 2 stk. hjul m/fuld og 2 stk. m/retningsbremse (hjul m/retningsbremse muliggør 

forindstilling af bevægelsesretning før behandling). 

• Mulighed for forlæns, baglæns og sidelæns gangtræning. 

• Mulighed for retningsændring uden ændring af seleindstilling. 

• Håndholdt fjernbetjening. 

• Justerbart styr med variabel vinkel. 

• Inklusive et universalt seleophæng S - M - L - XL (vaskbart stof for nem rengøring). 

• Systemet kan sænkes ned til 164 cm for nem adgang til rum med lave døre (180 cm) eller 

behandling af lave patienter. 

• En 88 cm bred ramme gør det muligt at passere gennem de fleste døre. 

Se instruktionsvideo her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varenavn Varenr. HMI-nr. 

 Eleveo NR.EL.00 126654 
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Lindevej 2 – DK-4200 Slagelse – Tel. +45 58 55 10 99 – CVR/VAT 34 57 88 85   KONTAKT 

https://www.youtube.com/watch?v=TVNLmdj-Sew
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=72135&art0=120824&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=72135&art0=120824&nart=1
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg

