
MOTOmed Viva 2  

Bewegingstrainer  

De Viva 2 is ontwikkeld om trainen voor personen met 

een bewegingsbeperking mogelijk te maken. Bewegen 

is van groot belang en heeft een positieve invloed op 

lichaam en geest. Uw benen worden warm en minder 

pijnlijk, spieren worden soepeler en spasmen kunnen 

worden verminderd. Daarbij wordt de bloedcirculatie 

geactiveerd waardoor de stofwisseling wordt 

gestimuleerd en het natuurlijke afweersysteem wordt 

versterkt. 

Trainen met de MOTOmed Viva 2 is een therapie met 

enkel positieve bijwerkingen en kan zowel passief als 

actief in gebruik worden genomen. Door de 

eenvoudige bediening is de MOTOmed Viva 2 voor 

iedereen geschikt en biedt deze ondersteuning waar 

dit nodig is.  

 

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

in het voorkomen van gewrichtsstijfheid. Het helpt de spieren ontspannen en vermindert 

spasticiteit. Passieve training verbetert 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. 

 

Spasme registratie:  

Gedurende de gehele training wordt spierspanning geregistreerd en de 

MOTOmed stopt bij het kleinste signaal van kramp. Wanneer een 

spasme geregistreerd wordt, stopt de motor en zal deze rustig de 

snelheid weer opbouwen in de tegengestelde draairichting. 



 

MOTOmed Viva 2 

• Symmetrie training  

• Spasme registratie  

• Groot display voor eenvoudige 

bediening 

 

 

 

Standaard uitvoering:  
• Passief ondersteunend of actief trainen 
 • Snelheidsregeling: 0 - 60 omwentelingen per minuut  
• Spasme registratie  
• Symmetrie training  
• Grote vaste LCD display  
• In- en uitstap hulp, elektronisch geregeld  
• Pedaalradiusverstelling beentrainer, verstelbaar in 2 standen  
• Motivatieprogramma MOTOmax en Trampoline  
• Verrijdbaar door middel van transportwielen  
• Kleur behuizing en bedieningspaneel: blauw pedaalradiusverstelling  
 
Opties & accessoires:  
• Pedaalradiusverstelling beentrainer, verstelbaar in 4 standen 
 • Zelfwerkende voethouders  
• Beengeleiders met kuitschalen 
• Armtrainer voor passief en actief gebruik  
• Tetra handgrepen met polsondersteuning voor armtrainer  
• Rolstoel stabilisator 
 
 


