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Bevegelse er resepten! 

Kom i gang med trening til tross for nedsatt 
bevegelse, nedsatt kraft og spasmer!
Hold deg i daglig aktivitet!

Dette er problemer som påvirker dagliglivet 
og kan for mange bidra med å redusere livs-
kvaliteten. Ulike medisiner kan hjelpe til, men 
disse preparatene har også sine bieffekter som 
f.eks tretthet og tap av bentetthet.

Fysikalsk behandling og rehabilitering er også 
gode tiltak, men dette kan for mange bli litt for 
knapp trening med tanke på progresjon og stabi-
litet rundt problemene. Fysioterapi og fysikalske 
behandling  utføres ofte kun 1-2  ganger i uka 
med 30-60 minutters intervaller hver.

MOTOmed® er en motorisert treningssykkel, 
hvor armer og ben kan beveges enten ved hjelp 
av en motor eller ved egen muskelkraft. Dette 
er opp til brukeren selv.

Bevegelsestrening er med å bekjempe konse-
kvens   ene av nevrologiske skader og inaktivitet.  
Dette gjelder bl.a:

•	 Nedsatt gangfunksjon
•	 Nedsatt styrke i armer og ben
•	 Paralyser og paraplegika
•	 Spasmer
•	 Stive ledd og kontrakturer
•	 Ødemer
•	 Fordøyelses- og vannlatingsproblemer
•	 Benskjørhet (osteoporose)
•	 Koordinasjonsproblemer
•	 Nedsatt kondisjon

Daglig aktivitet og bevegelse er resepten.  
Med den unike MOTOmed® er det ingen  
begrensninger når det kommer til  
bevegelsestrening.
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MOTOmed® – verdens mest kjøpte system for assistert bevegelsestrening!

I mer enn 30 år, har MOTOmed® over hele verden 
bevist å påvirke den positive effekten av aktivitet 
og bevegelse for mange sykdommer. 

Dette er grunnen for at vi kan finne denne 
sykkelen plassert over alt; private hjem, 
rehabiliterings institusjoner, sykehjem,  
fysikalske institutt, og sykehus.
Blant målgruppene for MOTOmed® finner man:

•	 Multippel Sklerose
•	 Slag
•	 Para-, tetra- og quadriplegika
•	 Cerebral Parese
•	 Parkinson
•	 Generell alderdom
•	 Demente
•	 Guillian Barre syndrom
•	 Andre nevrologiske lidelser som  

har ført til nedsatt bevegelse

Styrk din fysiske og mentale velvære ved 
regelmessig daglig aktivitet med MOTOmed®

MOTOmed® gjør det mulig for personer med  
fysiske begrensninger å bevege seg regelmessig. 
Sykkelen har en hjelpemotor som gjør at  
sykkelen kan tilby ulike treningsmodus:
•	 Passiv bevegelse med motor  

–ben og armer beveges av motoren
•	 Motor-assistert Servosykling  

– motoren hjelper til å fullføre bevegelsen 
for de med svært nedsatt kraft

•	 Aktiv bevegelse – ben og armer beveges ved 
egen muskelkraft alene.

Mål med MOTOmed®:
•	 Gjenoppdage og ivareta muskelstyrke
•	 Redusere spasmer
•	 Øke bevegelse i ledd (øke ROM)
•	 Øke blodsirkulasjon
•	 Bedre fordøyelses- og vannlatings problemer
•	 Styrke bentettheten
•	 Ivareta og bedre utholdenhet
•	 Ivareta og bedre koordinasjon

MOTOmed® er godkjent og  
klassifisert som aktivitets -
hjelpemiddel gjennom NAV.
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Grunnprinsippet og målet med MOTOmed® er 
det samme, men for at aktiviteten skal kunne 
tilpasses den enkelte er det fint å kunne tilby 
ulike modeller for mer målrettet trening og 
sikker tilrettelegging. Det finnes hele 12 ulike 
MOTOmed®-modeller med mer enn 90 ulike  
tilbehør og spesielle programvare funksjoner.  

Felles for alle MOTOmed®-modeller
Komfort og brukervennlighet av sykkelen er  
viktige kriterier for at brukeren og evt. terapeuten 
skal få en god opplevelse av treningen.

Sykkelen
Alle syklene (uansett modell) tilbyr de 3 ulike 
bevegelsesmodusene med passiv-, motorassistert- 
og ren aktiv bevegelse.  
Sykkelen er enkel i design og er plassbesparende. 
Den er utstyrt med store transporthjul (13 cm 
diameter) og  høydejusterbart håndtak, som gjør 
den svært mobil og kan lett settes bort etter 
trening. Designet gjør at hvem som helst kan 
sykle med MOTOmed®, men den er i utgang-
spunktet designet for rullestolbrukere  
og/eller sengeliggende pasienter. 

Display og programvare (standard)
Det store kontrollpanelet (display) gjør det svært 
enkelt for brukeren selv å kunne forberede, følge 
med underveis og analysere treningen. Alt styres 
via kontrollpanelet.

Den er oversiktlig og er utstyrt med 8 store 
knapp er, som også gjør at svaksynte enkelt kan 
ta seg frem under treningen.
Skjermen navigerer brukeren enkelt frem ved 
hjelp av farger og symboler. F.eks neste steg i 
navigeringen er angitt i fargen grønn.

Under og etter trening vil kontrollpanelet 
fortløpende gi informasjon  
om bl.a følgende:
•	 Tid: aktiv og passiv trening
•	 Distanse: passiv og aktiv trening
•	 Muskeltonus
•	 Kaloriforbruk 
•	 Puls (tilbehør)

Èn sykkel-mange muligheter!

Standardutstyr:
•	 Polstrede fotskåler 
•	 Leggskinner for å fiksere legg/fot  
•	 3 par borrelås 
•	 Justerbare krankarmer
•	 Manuell styring av hastighet under passiv 

trening og bevegelse
•	 Motstandsgir under aktiv trening 1-20
•	 Man kan velge mellom 27 ulike språk. 

Norsk er tilgjengelig.
•	 Transporthjul
•	 Skjerm og kontrollpanel
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I tillegg vil programvaren vise fl ere 
interessante og motiverende funksjoner, som 
gjør treningen til en lek.  

Alle syklene inneholder bl.a:
•	 Movement Protector
•	 SymmetryTraining
•	 SpasmControl
•	 SmoothDriveSystem
•	 Tilbakemelding underveis av treningen 

Fargealternativer
Alle syklene (unntatt muvi som er hvit) leveres 
i standardfargene hvit ramme og blå eller grå 
detaljer.
Andre farger kan også leveres på forespørsel 
og med noe lengre leveringstid.

Standardfargene grå eller blå med hvit ramme.

Burgunder eller grønn med hvit ramme.
Kan leveres på modellene viva2, viva2 light, viva2 parkinson 
og letto2.

Rød speedy, gul skippy eller grønn jungle med hvit ramme.
Kan leveres på modellene gracile 12 og letto2.

Elegant “treverk” med hvit eller sølvgrå ramme.
Kan leveres på alle modellene.
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NYHET – tren armer og ben samtidig.

En mer moderne og elegant sykkel enn sin forgjenger viva 2. Det som skiller denne fra alle andre 
MOTOmed-modeller er at man kan trene med armer og ben samtidig! I tillegg kommer den med en 
moderne og meget brukervennlig touch-skjerm, som er stor, oversiktlig og lett å håndtere.

Denne modellen er like brukervennlig og tilbyr det samme med motorisert arm- og bentrener for 
ungdom og voksne. Spesialtilpasset rullestolbrukere, men kan også enkelt brukes fra vanlig stol. 

I tillegg til standardutstyr (se side 4) kan MOTOmed® muvi tilby følgende:
•	 Kan trene armer og ben samtidig
•	 Enkle og intuitive innstillinger av sykkelen horisontalt, vertikalt og radialt
•	 Mange forhåndsinnstilte treningsprogram, videoer og spill
•	 Meget brukervennlig 12” / 30 cm touch screen, som gir konstant tilbakemelding på tid, distanse, etc.
•	 Vekt: 51 kg
•	 Dimensjoner: H:124/135 cm, B:60 cm, L:95/108 cm
•	 Hastighet på motor: 0-60 RPM
•	 Pedalradius ben: 7 (standard) eller 12,5 cm
•	 Max brukervekt: 135 kg
•	 Farge: hvit
•	 CE-godkjent

MOTOmed® muvi

Tren armer og 
ben samtidig
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Ny skjerm på ny sykkel

Den nye store touch-skjermen på 12” / 30 cm er med gode farger og er meget brukervennlig. 
En brukervideo tar deg gjennom funksjonene slik at det er enkelt å lære den nye programvaren. 

Startsiden for trening gir en meget enkel oversikt for å komme igang. Valgene for assistert plassering av 
fot, programmer, analyser og innstillinger kan brukeren selv velge om skal plasseres nederst, på høyre 
eller venstre siden av skjermen.
Skjermen kan roteres og vinkles, og oppdatering av programvare gjøres enkelt via en USB stick.

MOTOmed® muvi SKJERMEN

Animert tilbakemelding 
på trening i sanntid.

Assistert plassering av føtter Spasmekontroll

TreningsanalyseAktiv/servosykling

Terapiprogrammer Symetritrening

Aktiv/passiv trening Motiverende spill

Den viktigste informasjonen 
kommer tydelig frem.

God plassering av 
viktige knapper.

Infolinjen viser 
viktige  innstillinger.

Fargekodet 
indikasjon på 
hva man trener.

Treningsdata.

Menyen kan 
fl yttes.
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Verdens mest solgte MOTOmed®-modell!

MOTOmed® viva2 tilbyr profesjonell bevegelsestrening både i ditt hjem og/eller ved større institusjoner.
Det unike med MOTOmed® viva2 er at den gir deg kontinuerlige tilbakemeldinger under og etter 
treningen, som bidrar til økt motivasjon og glede over treningen. Denne modellen tilbyr forhåndsinnstilte 
programmer tilpasset spesifi kke målgrupper, f. eks. MS, Parkinson, slag, samt programmer og spill for å 
øke utholdenhet, styrke, symmetri og koordinasjon, etc.

Med MOTOmed® viva2 kan du også lage egendefi nerte programmer, for å kunne optimalisere og tilpasse 
treningen for den enkelte. Den detaljerte tilbakemeldingen under treningen gjør det mulig å trene mer 
effektivt, samtidig som at sykkelen lagrer og dokumenterer all data av treningsøkten. Med dette kan man 
gå gjennom treningen og analysere den fra gang til gang for å se etter progresjon.

I tillegg til standardutstyr (se side 4) kan MOTOmed® viva2 tilby følgende:
•	 Tilgjengelig med eller uten armtrener
•	 Aktiv trening, passiv trening og motor-assistert trening
•	 18 forhåndsinnstilte treningsprogram og spill
•	 Vekt: 32- 43 kg
•	 Max brukervekt: 135 kg
•	 Dimensjon: h:106 cm, b:60 cm, d:56 cm
•	 Hastighet på motor: 0-60 RPM
•	 Farge: Sølv (standard). Alternativt blå, burgunder, grønn eller “trefarget”. (Andre farger på foresp.)

MOTOmed® viva2
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For hjemmetrening og daglig aktivitet!

Dette er en enklere utgave av storebror MOTOmed® viva2, men som likevel tilbyr det meste og viktigste 
innen bevegelsestrening. Utseendemessig er den helt lik MOTOmed® viva2.
Det som skiller denne sykkelen fra de andre er at den kun tilbyr standard program med manuell styring 
av treningen og ikke forhåndsinnstilte programmer. Likevel får man fra det ovale displayet full tilbake-
melding under og etter trening på tid, distanse, symmetri, osv.

I tillegg til standardutstyr (se side 4) kan MOTOmed® viva2 Light tilby følgende:
•	 Tilgjengelig med eller uten armtrener
•	 Aktiv trening, passiv trening og motor-assistert trening
•	 Et program: standardprogram
•	 Vekt: 32-43 kg
•	 Dimensjon: h:106 cm, b:60 cm, d:56 cm
•	 Hastighet på motor: 0-60 RPM
•	 Farge: Blå (standard). Alternativt burgunder, grønn eller “trefarget”. (Andre farger på forespørsel.)

MOTOmed® viva2 LIGHT
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Passiv trening med høy tråkkfrekvens

Flere studier av amerikanske forskere viser funn som indikerer at raske/hurtige sykkelbevegelser 
reduserer typiske Parkinson-symptomer. Slike bevegelser med en tråkkfrekvens opptil hele 90 RPM kan 
bli oppnådd. Dette er bakgrunnen for at MOTOmed® viva2 Parkinson ble utviklet.

Spesialprogram for individuelle krav
MOTOmed® viva2 Parkinson tilbyr daglig bevegelsestrening for Parkinson-pasienter, som kan bidra med 
å redusere de typiske Parkinson-symptomene som stivhet og skjelving. Sykkelen tilbyr et eget tilpasset 
Parkinson-program med hurtig passiv trening, som gjør treningen effektiv og enkel.
Standard tilbehør for denne sykkelen er et chip-card, som gjør det mulig å lagre og overføre treningen og 
analysen over til PC og eget treningsanalyseprogram, Sam2. 
I tillegg til dette programmet tilbyr MOTOmed® viva2 Parkinson de samme egenskapene og funksjonene 
som den vanlige MOTOmed® viva2.

I tillegg til standardutstyr (se side 4) kan MOTOmed® viva2 Parkinson tilby følgende:
•	 Tilgjengelig med eller uten armtrener
•	 Aktiv trening, passiv trening og motor-assistert trening
•	 19 ulike forhåndsinnstilte programmer, inkl. Parkinson-program
•	 Minnekort inkludert for lagring, analysering og overføring av treningsdata til PC
•	 Vekt: 52-63 kg
•	 Max brukervekt: 135 kg
•	 Dimensjon: h:106 cm, b:60 cm, d:56 cm
•	 Hastighet på motor: 0-90 RPM
•	 Farge: Sølv (standard). Alternativt blå, burgunder eller grønn. (Andre farger på forespørsel.)

MOTOmed® viva2 Parkinson
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Sykkelen som vokser med barnet

MOTOmed® gracile12 er den eneste motoriserte sykkelen, som er spesielt utviklet for å møte behovene og 
kravene til barn. Utseendemessig er den lik MOTOmed® viva2. Forskjellen ligger i størrelsen og innstillings-
mulighetene. Den smale avstanden mellom fotpedalene, samt høyderegulerbar bentrener gjør at selv personer 
med en lav alder og høyde kan få en optimalisert biomekanisk sykkelbevegelse i hofte/kne og ankel. I tillegg kan 
man separat regulere høyden på håndtaket/armtreneren. Dette innebærer at sykkelen kan vokse med barnet. 

Spill - mer moro under trening! 
Fordi MOTOmed® gir kontinuerlig tilbakemeldinger under- og etter treningene er det for mange barn svært 
motiverende å benytte seg av de ulike tilrettelagte spillene, som sykkelen tilbyr. MOTOmax er et spill som 
fokuserer på symmetri, mens Trampolinemax trener koordinasjon og reaksjon. For de barna som trener 
aktivt og regelmessig kan spillene invitere til en morsom utfordring, hvor barna kan prøve å sanke mest 
mulig poeng og gledeshopp.

I tillegg til standardutstyr (se side 4) kan MOTOmed® gracile12 tilby følgende:
•	 Tilgjengelig med eller uten armtrener
•	 Regulerbar høydeinnstillinger for barn mellom 90-140 cm i høyde
•	 Aktiv trening, passiv trening og motor-assistert trening
•	 18 forhåndsinnstilte treningsprogram og spill
•	 Vekt: 24-35 kg
•	 Max brukervekt: 90 kg 
•	 Dimensjon: h: 76-111 cm, b: 45 cm, d: 63-85 cm
•	 Hastighet på motor: 0-60 RPM
•	 Farge: Blå (standard). Alternativt rød, grønn, gul eller “trefarget”. (Andre farger på forespørsel.)

MOTOmed® gracile12 (barnemodell)
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Bevegelsestrening for sengeliggende!

Inaktivitet kan medføre drastiske tap av kraft og muskulatur, samt nedsatt sirkulasjon og tarmaktivitet. 
For de som ender opp som sengeliggende pasienter kan deres fysiske tilstand forverres kraftig etter kun 
en kort periode. Tidlig mobilisering er livsviktig for disse pasientene.
MOTOmed® letto2 bidrar til bevegelsestrening og kontrakturprofylakse for sengeliggende og inaktive 
pasienter. Pasienter kan bruke MOTOmed® letto2 ved trene i en passiv, motor-assistert og aktiv modus, 
fra en sykehusseng eller en terapi-stol. Treningen blir utført kontrollert og under trygge omgivelser.

Sykkelen er utstyrt med 4 hjul og sentral bremseløftsystem, noe som gjør den svært fl eksibel, samtidig 
som den er stabil og kan plasseres hvor som helst rundt seng eller stol.

I tillegg er sykkelen utstyrt med utvidede forhjul, knefl eksjonsjusteringer, og sentralt julløftsystem. Dette 
er standardutstyr, som gjør at treningen for både pasient og terapeut blir tilrettelagt og optimalisert for 
hvert enkelt individ. Flere studier viser at bevegelsestrening for pasienter på intensivavdelinger (eks. 
komatøse pasienter) og pasienter under dialyse har svært god effekt.

I tillegg til standardutstyr (se side 4) kan MOTOmed® letto2 tilby følgende:
•	 Tilgjengelig med eller uten armtrener
•	 Aktiv trening, passiv trening og motor-assistert trening
•	 Hev-/senkbar i høyde
•	 18 forhåndsinnstilte treningsprogram og spill
•	 Vekt: 83 kg
•	 Max brukervekt: 135 kg
•	 Hastighet på motor: 0-60 RPM
•	 Farge: Blå (standard). Alternativt sølv, burgunder, grønn eller “trefarget”. (Andre farger på foresp.)

MOTOmed® letto2
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Oppgrader din MOTOmed med FES-trening!

RehaMove har lenge vært en av markedets ledende system innen Funksjonell Elektro Stimulering (FES).
Med FES kan man stimulere de perifere nerver i  svak og paralysert muskulatur for å kunne produsere 
kraft og gjenoppbygge muskulaturen.

RehaMove kan kobles til MOTOmed. Her kan man stimulere opp til 8 ulike muskler for å kunne aktiveres 
synkronisert med krankbevegelsen på MOTOmed.

Ta kontakt for mer informasjon.

FES Muskelstimulator
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Øk motivasjonen til trening med levende bilder og lyd – det gir trening med mening.

Motiview er et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. 
Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på sykkeltur i kjente omgivelser og barndoms minner. 
Konseptet er enkelt å ta i bruk. Det består av en fremvisningsenhet med motivasjonsfi lmer med høy 
gjenkjennelsesverdi, som kombineres med en brukertilpasset ergometersykkel.
Motiview er skreddersydd for offentlig og privat helsevesen, men er også tilgjengelig for private kunder. 

Motiview bidrar til mestringsfølelse, motivasjon og trivsel, gjennom gjenkjenning og bevegelse. 
Motiview er utviklet i samarbeid med, og etter en idè av etat for alders- og sykehjem i Bergen Kommune. 
Gjennom et omfattende prosjekt, har konseptet blitt prøvd ut ved seks av byens sykehjem. Tilbake-
meldingene har vært udelt positive, og Motiview-konseptet er nå i bruk ved 40 kommunale institusjoner 
i Bergen. 

Motiview forhandles av fi rmaet Motitech. Se deres hjemmesider eller kontakt dem for mer informasjon.
post@motitech.no // tlf. 815 70 755 // www.motitech.no

Motiview

Dokumenterte helsegevinster er blant annet: 
•	Bedre	mobilitet	og	reduksjon	i	fallforekomst
•	Raskere	rehabilitering	ved	skade
•	Økt	matlyst,	samtidig	reduksjon	av	overvekt
•	Kraftig	reduksjon	i	utagerende	adferd/sinne
•	Reduksjon	i	psykofarmaka

•	Bedre	søvn
•	Mindre	smerter
•	Bedre	trivsel
•	Inspirasjon	for	personale	og	pårørende
•	Adspredelse	i	hverdagen,	minnefremkalling	
   og mestringsfølelse
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Tilbehør

Det finnes over 90 ulike tilbehør og spesielle programvaremuligheter for MOTOmed®. Dette er for å 
kunne optimalisere treningen for den enkelte. Ta kontakt for mer info og ytterligere tilbehør!

Mulighet for synkronisert 
armtrening

Håndfikserignshanske  
(pr stk)

Hygeniske fotholdere
(par inkl. krank)

Ergohåndtak (par)

Håndfiksering med hånd-
mansjetter (par)

Leggskinner, standard (par)

Armtrener for  
ettermontering

Håndkrok (stk)

Hurtiglås for fiksering av 
fot (par)

Tetrahåndtak

Avansert hurtiglås for enkel 
fiksering av fot (par)

Huritgjustering av krankarm 
armpedal (par)

Hurtigjustering av  
krankarm benpedal (par)

Lengejustering av armtrener

Arm:

Ben:

Kontroll av ankelledd (par) Leggskinner, store (par)
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Rullestolstabilisator Fikseringsbelter for  
rullestol/stol

Antisklimatte Pulsmåler øreklips Høyderegulering  
fra 7-15 cm

Annet tilbehør:

Sam2 CarRace (PC-spill med tilkobling til MOTOmed®) IceRace (PC-spill med tilkobling til MOTOmed®)

Tilbehør programvare:

Forlenget arm til display 
(letto2)

Bremsesystem (letto2) Justerbare ben (letto2)Anti-skli knotter
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Vi håper du ikke nøler med å kontakte oss dersom du har spørsmål vedrørende produktene.
T: 23 05 11 60  |  salg@fysiopartner.com

Følg oss på Facebook

Få våre nyhetsbrev

www.fysiopartner.no

Fysiopartner AS har siden starten i 1996 posisjonert seg til å bli en ledende leverandør i Norge innenfor 
høykvalitets produkter og komplette løsninger til helse, trening og velvære. 

Fra 2015 har vi styrket vår posisjon ytterligere ved å bli en del av Lojer Group i Finland / Medema i Sverige. Lojer 
Groups målsetning er å bli ledende i det nordiske markedet som totalleverandør av utstyr til fysikalsk behandling.

Noen av verdens fremste produsenter av utstyr innen helse og trening har valgt å satse på vår faglige kompetanse 
for å selge deres utstyr. Våre kunder er i hovedsak fysikalske institutter og helseklinikker, treningssentre samt 
offentlige institusjoner innenfor rehabilitering og utdanning.

Vi har nettbutikk, hovedkontor og showroom i Oslo samt service/installasjonsavdeling med stor lagerplass i Moss.




