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CPMOTION™

Urządzenia pracujące w oparciu o ciągły ruch bierny (CPM)  
są wykorzystywane podczas pierwszej fazy rehabilitacji mającej miejsce 
po zabiegach lub urazach stawów kończyn dolnych.

Urządzenie CPMotion wykonuje powtarzalny ruch stawu w sposób 
ciągły, w ramach kontrolowanego zakresu ruchu. Codzienna terapia 
zwiększa ograniczoną początkowo ruchomość stawu.

Terapia gwarantuje bezpieczne ćwiczenia w trakcie całej fazy
regeneracji tkanki poprzez zapewnienie biernego ruchu, tym samym 
redukując ból pooperacyjny i minimalizując powstanie stanu zapalnego.

NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA:
• Artrotomia i artroskopia
• Rekonstrukcja więzadła krzyżowego
• Chirurgiczne leczenie złamań i stawu rzekomego
• Alloplastyka stawu kolanowego/biodrowego



WYJĄTKOWE INNOWACJE 

PRAKTYCZNE KORZYŚCI 

ZAAWANSOWANE  
USTAWIENIA TERAPII
• 13 gotowych programów terapeutycznych
• Do 50 programów użytkownika

REgUlACJA USTAWIEń
W CZASIE RZECZYWISTYM
•  Dokładne ustawienia zakresu ruchu stawu  

w czasie rzeczywistym



REgUlACJA 
PRĘDKOŚCI RUChU
•  Duży zakres regulacji prędkości 

skracający czas trwania oraz 
poprawiający efektywność terapii

MODUŁ STAWU 
SKOKOWEgO
•  Idealne rozwiązanie – jedno 

urządzenie do terapii wszystkich  
3 stawów kończyny dolnej

SZYBKI I ŁATWY 
MONTAŻ
•  Wyjątkowy system zatrzasków  

– szybko i wygodnie

PIlOT Z EKRANEM 
DOTYKOWYM
•  Duży kolorowy wyświetlacz 

pokazujący 5 parametrów na 
jednym ekranie



PARAMETRY TECHNICZNE

Akcesoria opcjonalne: Stolik, stolik z regulacją wysokości

 standardowe  |   opcjonalne

Parametry techniczne BTL–CPMotion™

MODEL BTL–CPMOTION™  
K EASY

BTL–CPMOTION™  
K PRO

BTL–CPMOTION™  
K ELITE

Numer katalogowy P093.001 P093.002 P093.003

Interfejs użytkownika Pilot START/STOP Pilot z ekranem 
dotykowym

Pilot z ekranem 
dotykowym

Zaawansowane ustawienia 
terapii

 

Gotowe programy 
terapeutyczne

 

Programy użytkownika  

Moduł stawu skokowego  

Zgięcie/wyprost stawu 
kolanowego

-10°/123° -10°/123° -10°/123°

Zgięcie/wyprost stawu 
skokowego

   25°/40°

Maksymalna prędkość ruchu 380°/min 380°/min 380°/min

Wymiary 390 × 430 × 970 mm 390 × 430 × 970 mm 390 × 430 × 970 mm

Waga 11 kg 12 kg 14 kg

Zasilanie 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz

Akcesoria standardowe Pilot START/STOP Pilot z ekranem 
dotykowym

Moduł stawu 
skokowego, pilot  
z ekranem dotykowym



093-77CPMEN101

Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne  
i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.
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