فریال
اولین برند رسمی تردمیل آبی در ایران

http://www.Atpsco.ir

چرا آب ؟
خواص و مزایایی که آب میتواند به پزشکان ارائه دهد:

فشار

هیدروستاتیک( :این فشار توسط مایعات برای ایجاد تعادل به

دلیل گرانش ایجاد می شود و نسبت به عمق آب اضافه می گردد)

•
•
•
•

•

موجب آرامش کاربر میگردد

کمک به افزایش گردش خون و کاهش ضربان قلب و فشار

•

شریانی

درد را تسکین می دهد

•

گردش خون را بهبود می بخشد)(fig2

کاهش ورم محیطی
افزایش متابولیسم و کالری سوزی
با افزایش فشار به قفسه سینه تهویه قلب عروق را بهبود می
بخشد((fig 1

شناوری (:بسته به ارتفاع آب مزیت های متفاوتی ایجاد می نماید)

•
•
•

دما :

(دمای قابل تغییر آب باعث تاثیرات بسزایی در بدن میگردد)

کاهش فشار مفاصل و عضالت دردناک
بهبود انعطاف پذیری
افزایش ثبات و ایستایی بدن)(fig2

کشش

سطحی(:ناحیه ای کاربران سطح آب را با بدنشان می شکنند)

•

گروههای عضالنی خاص را هدف قرار میدهد

•

موجب ایجاد تعادل در بیماران خاص می شود)(fig3

مقاومت

آب(:مقاومت آب در برابر نواحی غوطه ور در آب)

•

حفاظت از عضالت و اندامهای ضعیف بدن

•

شدت تمرینات را افزایش می دهد)(fig3
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مزیت استفاده از تردمیل آبی فریال
 .1صدمات مچ پا
کاربران تردمیل های آبی کاهش 60درصدی وزن را در بدن تجربه
مینماید که بسیار مفید برای توانبخشی و بهبود اندام آسیب دیده
همچون مچ پا می باشد

 .2صدمات زانو و پایین پا
بازسازی و ترمیم پس از تعویض زانو و آسیب دیدگی ساق پا از
مزیت های تردمیل آبی است

 .3تعویض مفاصل ران
بیماران سالخورده پس از تعویض مفاصل ران می توانند جهت
مدیریت درد و توانبخشی از طریق راه رفتن در آب گرم داخل این
نوع تردمیلها به توانبخشی بپردازند

 .4کاهش وزن
تمرین در این تردمیلها باعث ارتقاء سالمتی و تناسب اندام میگردد

 .5صدمات نخاعی
سرعت پایین در تردمیل آبی باعث می شود تا بیماران اولین گامهای
بهبود نواحی آسیب دیده را در محیطی آبی و کامال تحت کنترل بر
دارند

 .6قلبی ،عروقی و تنفسی
ورزش در آب می تواند قدرت قلبی و عروقی را بهبود بخشد و
مقاومت و فشار آب به عنوان عناصر اصلی در کنار دمای صحیح آب
می توانند به تناسب اندام و عضله سازی و افزایش کارایی قلبی
عروقی موثر باشند

 .7سیستم عصبی
بیماران سکته مغزی و افراد مبتال به سایر بیماری های عصیی میتوانند
در محیط آبی به یادگیری مجدد بپردازند
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توانبخشی عضالت با استفاده از بی وزنی

عضله سازی و کاهش وزن

زمانیکه بدن در آب غوطه ور می شود میزان بسیار زیادی از وزن کاهش

با توجه به اینکه مقاومت آب در برابرحرکت اینرسی ایجاد می نماید ،

می یابد که با توجه به امکان آبگیری تا ارتفاع  125سانتیمتری در این

راه رفتن و دویدن در فشار بسیاری را به عضالت تحتانی وارد می نماید

نوع تردمیل ها می توان حدود  70در صد از وزن بدن را کاهش داد

که موجب عضله سازی و کالری سوزی چهار برابری نسبت به حالت

و این قابلیت باعث بازتوانی عضالت ضعیف می گردد

بدون آب می گردد که برای استفاده بهتر از این حالت باید ارتفاع آب
را تا زیر زانو تنظیم نمود

اعمال تغییرات دما

توانبخشی صدمات نخاعی

با توجه به امکان تغییرات دمایی در این نوع تردمیل ها در بازه 40- 0

کشش سطحی آب در این تردمیلها باعث کمک به حفظ تعادل فرد در

درجه سانتی گراد  ،می توان بسته به نوع بیماری و آسیب دمای مورد

هنگام راه رفتن می شود و اعتماد به نفس در هنگام راه رفتن را جهت

نیاز را در محیط آبی مورد استفاده ایجاد نمود

بهبود هرچه بیشتر مصدومان نخاعی باال می برد
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مشخصات فنی تردمیل آبی X2000
•
•
•

سرعت تردمیل 0-8کیلومتر بر ساعت
حداکثر ارتفاع آبگیری  125سانتیمتر

•

صندلی تاشو جهت انجام تمرینات باالتنه

•

 2عدد نازل توربوجت جهت عضله سازی

•

سیستم سیرکوالسیون وتصفیه فیزیکی و شیمیایی آب

وزن بدون آب  250کیلوگرم

•

وزن در ماکزیمم آبگیری  2000کیلوگرم

•

حداکثر وزن قابل تحمل  180کیلوگرم

•

قابلیت تنظیم دمای آب تا  34درجه سانتی گراد

•

ابعاد طول  165عرض  85راتفاع  160سانتیمتر
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مشخصات فنی تردمیل آبی SX2000
•

سرعت تردمیل  0-11کیلومتر بر ساعت

•

حداکثر ارتفاع آبگیری  125سانتیمتر

•

•

وزن بدون آب  350کیلوگرم

•

سیستم سیرکوالسیون وتصفیه فیزیکی و شیمیایی آب

وزن در ماکزیمم آبگیری  2000کیلوگرم

•

•

قابلیت کنترل از طریق وای فای توسط تبلیت

حداکثر وزن قابل تحمل  230کیلوگرم

•
•

•

قابلیت تنظیم دمای آب تا  34درجه سانتی گراد

•

ابعاد طول  200عرض  100راتفاع  170سانتیمتر

صندلی تاشو جهت انجام تمرینات باالتنه
 8عدد نازل توربو جت جهت عضله سازی و الغری
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مشخصات فنی تردمیل آبی A1500
•
•
•

سرعت تردمیل 0-8کیلومتر بر ساعت
حداکثر ارتفاع آبگیری  90سانتیمتر

•

صندلی استیل مربی

•

 2عدد نازل توربوجت

•

سیستم سیرکوالسیون وتصفیه فیزیکی و شیمیایی آب

وزن بدون آب  200کیلوگرم

•

وزن در ماکزیمم آبگیری  1500کیلوگرم

•

قابلیت تنظیم دمای آب تا  34درجه سانتی گراد

•

ابعاد طول  200عرض  85راتفاع  115سانتیمتر
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نمای کلی از تردمیل آبی به همراه تجهیزات جانبی
تاسیسات جانبی شامل:

-

 -مخزن ذخیره آب به ظرفیت  2000لیتر

سیستم تصفیه شیمیایی آب (اوزون)

-

 -سیستم گرمایش آب

سیستم برق و کنترل هوشمند تردمیل

-

پمپ استیشن

 -سیستم تصفیه فیزیکی آب( کارتریج )
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مناطقی که در حال استفاده از محصوالت ما می باشند:

آدرس  :اصفهان ابتدای پل درچه کوی بافندگان
تلفن 031-33784761 :
ایمیلsales@atpsco.ir :
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