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Trotseer de Zwaartekracht
Revolutionaire  gewicht ondersteunende Therapie.



Trotseer de Zwaartekracht
De M320 Anti-Zwaartekracht Loopband van AlterG

Wanneer uw patiënten herstellen van blessures of operaties biedt de Anti-Zwaartekracht Loopband 
van AlterG een revolutionaire manier van revalideren aan- de mogelijkheid om de zwaartekracht te 
trotseren en om functie terug te krijgen als nooit tevoren. AlterG ‘s unieke differentiële luchtdruk 
technologie draagt zorg voor een nauwkeurige, veilige en comfortabele gewicht ondersteunende 
therapie met een normaal looppatroon.

De Anti-Zwaartekracht Loopband breidt het concept van belasten tot aan de pijngrens uit door een nauwkeurige gewicht 

ondersteuning in stappen van 1% tot maximaal 80% van het lichaamsgewicht van een patiënt mogelijk te maken. Door de 

nauwkeurigheid van de AlterG kunnen patiënten het precieze omslagpunt van hun pijngrens bepalen en kunnen clinici nauwkeurig de 

vorderingen van hun patiënten bijhouden. De AlterG wordt gebruikt en aangeraden door vooraanstaande Fysiotherapie Praktijken, 

Ziekenhuizen, Universiteiten en Professionele Sport Clubs.

MODEL

PRESTATIES:
-Gebruikers gewicht:    
-L ichaamsgewicht inste lbere ik   
-L ichaamsgewicht verste lbaar
-Snelheid  Loopband  
-Snelhe idsregel ing  
-Hel l ingshoek  
-Snelhe id loopbandachteru i t

MODEL

AFMETINGEN:
-Lengte: 
-Breedte: 
-Hoogte 
-Gewicht

M320

39 - 181 Kg
0-80% gewicht afname* 
1%
0 – 19 Km/uur
0.16 Km/uur** 
0 -  15%
0 –  5 Km/uur

M320

213 cm
96.5 cm
188 cm
340 Kg

SPECIFICATIONS

 * Maximale gewicht reductie is beperkt tot 65% voor gebruikers met een lichaamsgewicht boven de 145 Kg
 ** Bij snelheden boven de 16 Km/uur snelheidsverandering in stappen van 0.16 Km/uur

PATIËNTEN HERSTELLEN EN GEVEN DE 
VOORKEUR AAN ALTERG

De Anti-Zwaartekracht Loopband van AlterG biedt nauwkeurige 
begin fase revalidatie gewicht ondersteunende therapie aan om 
een natuurlijk looppatroon en bewegingsbereik te herstellen. Het 
staat neuromusculaire en proprioceptieve training, die balans 
en zelfvertrouwen doen toenemen, toe en verbeterd het loop-
patroon en de paslengte. De AlterG kan tevens gebruikt worden 
voor “pre revalidatie” conditie training met aanzienlijk minder 
pijn. Patiënten die het proberen kiezen ervoor en 100% van de 
ondervraagden zijn tevreden.

ATLETEN KUNNEN TRAINEN ALS NOOIT TEVOREN

’s Werelds beste atleten en sport teams beschouwen de Anti-
Zwaartekracht Loopband als een essentieel onderdeel van hun 
trainings- en revalidatie programma’s.

�� Verbetert kracht en coördinatie van spieren, zodat            
omliggende gewrichten beter worden beschermd.

�� Bevordert een volledige bewegingsbereik terwijl stress 
wordt geminimaliseerd.
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werken terwijl zij herstellen.

 
HELP UW PRAKTIJK GROEIEN

Als unieke revalidatie- en trainingsapplicatie is de Anti-
Zwaartekracht Loopband de toepassing van gewicht onder-
Z[L\ULUKL�[YHPUPUN�HHU�OL[�OLYKLÄUPwYLU��<^�WYHR[PQR�RHU�
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de medische gemeenschap om uw cliëntenbestand te vergroten 
of door meer patiënten bezoeken te genereren.

Wanneer u de keus maakt om de zwaartekracht te trotseren 
biedt u uw patiënten de mogelijkheid  om beter te herstellen, 
en te trainen als nooit tevoren.

.

“Eigenlijk al direct na de introductie heeft de 
Alter-G zich bij ons ontwikkeld tot een onmisbaar 
hulpmiddel voor het sneller en beter laten revali-
deren van patiënten. Hiernaast zien wij ook grote 
voordelen bij het gebruik als ondersteuning van 
trainingen voor sporters en mensen met beweg-
ingsbeperkingen. Innovatie die werkt!”

Jacqueline Huybers

Amsterdam Fysio
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