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Step Up

Dolomite Step Up er et nytt
moderne gåbord, utviklet for å
gi rehabilitering til flere pasienter
hver dag. Reguler til optimal
ergonomisk posisjon gjennom
et par enkle håndgrep - raskt og
enkelt! Dolomite Step Up kan
justeres manuelt, hydraulisk eller
ved hjelp av motor. Det behøves
heller ingen verktøy for å montere
tilbehøret.

Utviklet for gåtrening
Hovedrammen er designet for å gi et større område for brukeren
å bevege seg. Den opphøyde fremre delen av rammen, og den
store bredden innenfor rammen, gjør det mulig å ta lengre steg.
Ergonomisk tilpasning av armstøtten
Ved å løsne på midtspaken, kan begge armstøttene reguleres i
bredden samtidig. Armstøttens posisjon blir stående i 25° vinkel
fra skulderen - en ideell stilling for å beholde styrken i øvre del av
kroppen.
Håndtering og rengjøring
Armstøtteputene er myke for å gi trykkavlastning, og er trygt
festet med myk borrelås. Ved rengjøring eller utskiftning er det
raskt og enkelt å ta de av. STEP UP er vel gjennomtenkt
for bruk ved forflytning. Den lave bakrammen kommer enkelt
under sengen, noe som forenkler forflytningen. Den store
bredden innenfor rammen, samt muligheten for breddejustering,
hjelper også til ved forflytning fra rullestol.

Egenskaper og muligheter

Armstøttebredde

Ramme

Regulering av
avstanden mellom
armstøttene gjøres uten
bruk av verktøy.

Breddejustering av
rammen gir større
gangareal.

Tilbehør og valg

Raskt og enkelt å feste tilbehør

Praktisk kurv

Bord

Albuestøtte

Holder dine eiendeler
innen rekkevidde.

For små eiendeler.

Forhindrer at albuene
sklir ut av armstøtten.

Hjelper til å fokusere på
å gå rett frem.

Art. nr 1531448

Art. nr 1531408

HMS art. nr 175765

HMS art. nr 175778

Art. nr 1531390
HMS art. nr 174363

Art. nr 1531391
HMS art. nr 174364

Hjul med
retningsstyring

Oksygenflaskeholder

Brems/Enhåndsbrems

Kulegrep

Oppreisningshjelp (kit)

Sikker montering av
oksygenflaske på
gåbordet.

Enhåndsbremsen kan
monteres på både høyre
og venstre side.

Når man har
vanskeligheter med å
lukke hendene.

Art. nr 1531406

Art. nr 1531450

Art. nr 1539515

For oppreist
kroppsholdning.
Passer til den manuelle
modellen.

HMS art. nr 175781

HMS art. nr 175774

HMS art. nr 214755

Art. nr 1531449
(ståplate, kne-støtte og
støtterem).
HMS art. nr 175794
Ståplate
Art. nr 1535330
HMS art. nr 175805

Infusjonsstativ
Praktisk infusjonsstativ.
Art. nr 1531407
HMS art. nr 175789

Gaffel gårbord 100 mm
kit
Art. nr 1536047
HMS art. nr 175776

Sele
Selen gir brukeren god
støtte slik at man kan
starte gangtreningen
på et tidlig tidspunkt.
Monteres uten bruk
av verktøy. Enkelt å
tilpasse og regulere,
med hurtigkobling.

Modeller

Step Up Manuell

Step Up Hydraulisk

Step Up Elektrisk

Dra ut knappen, og flytt til
ønsket posisjon.
Art. nr 1585401

Enkel å manøvrere. Trykk ned
spaken for å justere til ønsket
høyde.

Bruk håndkontrollen for å regulere til
ønsket høyde. Håndkontrollen festes
på rammen. Den elektriske versjonen
med magnet gir aktiv støtte.

HMS art. nr 174362

Art. nr 1587608

Art.nr 1587609

Tekniske data
For mer informasjon om produktene, vennligst se brukermanualen som kan lastes ned på www.invacare.no.
Width between
wheels

Width between
outside wheels

Height
adjustment

Width between
inside armrests

Total width

Total length

Total product
weight

kg
WIDTH BETWEEN OUTSIDE

TOTAL PRODUCT WEIGHT

WHEELS
580/670/760 mm 700/790/880
mm

870 - 1320 mm

340 - 470 mm

620 - 750 mm

TOTAL LENGTH

Step Up Hydraulisk 580/670/760 mm 700/790/880 mm

870 - 1320 mm

340 - 470 mm

620 - 750 mm

810 mm

18 kg

580/670/760 mm 700/790/880 mm

870 - 1320 mm

340 - 470 mm

620 - 750 mm

810 mm

23 kg

Step Up Manuell
Step Up Elektrisk

Side frame to
floor height

Max. user weight

Wheel diameter

MAX. USER WEIGHT

150 kg

WHEEL DIAMETER

125 mm

SIDE FRAME TO FLOOR
HEIGHT

Step Up Hydraulisk

150 kg

125 mm

215 mm

Step Up Elektrisk

150 kg

125 mm

215 mm

Step Up Manuell

Farge
RAL 1035

Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

215 mm

Hovedprodukt
Step Up Manuell
Step Up Hydraulisk
Step Up Elektrisk

1521677
1521678
1521679
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810 mm

16 kg

