
MOTOmed Letto 2  
Voor mobilisatie in bed  

Voor bedlegerige patiënten is vroege mobilisatie van belang. Beweging ondersteund de doorbloeding, stimuleert 

voeding en het cardiovasculaire systeem en voorkomt spierverlies en stijve gewrichten. Beweging heeft ook een 

positieve invloed op het algemene 

welzijn en helpt cognitieve (mentale) 

functies te behouden. De MOTOmed 

letto 2 voorkomt de gevolgen van 

gebrek aan beweging en verbetert de 

effectiviteit van de therapie.  

Eenvoudige bediening  
Met behulp van de vier grote 

zwenkwielen kan de MOTOmed letto2 

eenvoudig worden verplaatst. Hierdoor 

is de MOTOmed letto2 mobiel en 

flexibel inzetbaar voor dagelijks gebruik 

in onder andere het ziekenhuis 

 

Passieve training: De MOTOmed beweegt u. Passieve beweging zonder spierkracht is essentieel in 

het voorkomen van gewrichtsstijfheid. Het helpt de spieren ontspannen en verminderd 

spasticiteit. Passieve training verbeterd de bloeddoorstroming en daarmee de toevoer van 

zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren. 

 

Training met ondersteuning: De MOTOmed ondersteunt u. Train met minimale spierkracht, de 

motor in de MOTOmed ondersteunt de beweging. De belastbaarheid van de gebruiker wordt zo 

ondersteund, dat uithoudingsvermogen en spierkracht getraind kunnen blijven worden. 

 

Actieve training: Trap zelf. De gebruiker traint actief tegen een nauwkeurig in te stellen weerstand, 

van licht tot zwaar. Wanneer de spierkracht afneemt zal de motor ondersteuning bieden en kunnen 

de spieren ontspannen. Actieve training met korte pauzes heeft een positieve invloed op de totale 

trainingstijd en voortgang van de therapie 

 

Feedback tijdens de training  

De voortgang van het trainingsprocess is direct te volgen op het grote 

kleurenscherm van het bedieningspaneel. Dit biedt de therapeut en 

verpleging de mogelijkheid de training in de gaten te houden en waar nodig 

aan te passen. 

 

 



MOTOmed Letto 2 

• Ondersteuning van de fysiotherapie  

• Bewegingstherapie gedurende dialyse  

• Verbetering van de blaas en 

darmfunctie  

• Groot display voor eenvoudige 

bediening 

  

 

Standaard uitvoering:     
• Passief ondersteunend of actief trainen  
• Spasme registratie  
• Symmetrie training  
• Grote vaste LCD display  
• Veiligheidsvoetschalen met plastic coating  
• In- en uitstap hulp, elektronisch geregeld  
• Verrijdbaar d.m.v. 4 zwenkwielen  
• Uitgebreide software met individuele 
programma`s  
• Kleur behuizing en bedieningspaneel: blauw 

 

Opties & accessoires:  
• TrainCare beengeleiders met verstelbare 
kniebuiging  
• Zelfwerkende voethouders  
• Hydraulische hoogteverstelling 
 • Pootspreider  
• Zwenkarm voor bedieningspaneel  
• Training analyse programma MOTOmed Sam2 


