Follo Stabilis Eva Walker
Gåbordet Eva Walker er et hjelpemiddel i rehabiliteringen av pasienter. Det gir pasienten mulighet for trygg forflytning og stimulerer til
økt bevegelse og økt sirkulasjon ved bruk av muskler. Det elektriske gåbordet kan hjelpe pasienten å reise seg. Bunnrammen er smal
og passer i private hjem. Gåbordet Eva Walker kommer i to
versjoner; standard og bred.

Manuell

Gåbordet har en åpen konstruksjon som gjør det funksjonelt for pasient å benytte det. Utformingen er anatomisk og gjør det mulig for
pleiepersonell å komme nær pasienten.
Follo Eva Walker tilbys i flere varianter; som manuell, med gassfjærer og elektrisk. Høydejusteringen på gassutgaven utføres med en
justeringshendel plassert på topprammen slik at den er enkel å nå
for så vel brukere som for helsepersonell. Reguleringen av det elektriske gåbordet skjer via en håndkontroll. Det manuelle gåbordet justeres med hendel som er plassert i front av gåbordet. Den lave
utgaven leveres med manuell og gass høydejustering.
Hjelpemiddelet oppfyller alle krav i den nordiske kravspesifikasjonen
for gåbord. Eva Walker er testet av Hjælpemiddelinstituttet i Danmark i tråd med EN-ISO 11199-3:2005 og CE–merket.

Gass

Gåbordet har få flater og er lett å rengjøre. Samtlige modeller har
stillbare skålformede underarmsstøtter med funksjonell innstilling.
Putene er enkle å ta av ved rengjøring. Hjulene er 100 mm store og
triller godt. De to bakerste hjulene er låsbare. Hjul med retningsstyring kan leveres som tilleggsutstyr. Hjulene på den lave versjonen er
75mm.
Maksimal brukervekt er 150 kg. Høyde på manuelt gåbord er 86125,5 cm, med gassfjær 86-127 cm, mens målene er 91-125,5 cm
for den elektriske utgaven. Bredde på bunnrammen er 70 cm.
Maksimal brukervekt for det lave gåbordet er 150 kg. Høydereguleringen er 67,5-97 cm for manuell og 72-103 cm for gassutgaven.

Elektrisk

Follo Futura AS
Brekkeveien 43, 1430 ÅS
Telefon: +4764942165
Fax: +4764942131
E-post: info@follo-futura.no
www.follo-futura.no

Gåbordet er tilvirket av stålrør og overflaten pulverlakkert i grått, dette for å gi en slitesterk overflate. Puter er av svart polyurethaneskum.
Som tilleggsutstyr finnes kurv, infusjonsholder, holder for oksygenflaske og justerbare håndtak.
Follo Futura er ISO-sertifisert og produktene som produseres har
vært gjennom bedriftens kvalitetskontroll.
Gåbordet er i sin helhet produsert i Norge.
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Tekniske data 109 / 110 modell
Manuell

Gass

Elektrisk

Lav

Høy

Lav

Høy

Høyde min/maks

67,5 cm/97 cm

86 cm/125,5 cm

72 cm/103 cm

86 cm/127 cm

91 cm/125,5 cm

Pute bredde min / maks

62 cm / 81 cm

62 cm / 81 cm

62 cm / 81 cm

62 cm / 81 cm

62 cm / 81 cm

Lengde

79,5 cm

79,5 cm

79,5 cm

79,5 cm

79,5 cm

Vekt

14,3 kg

16,2 kg

14 kg

14,7 cm

20,6 kg

Maksimal brukervekt

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

Min. snuradius bunnramme

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

Bredde bunnramme 109

70 cm

70 cm

70 cm

70 cm

70 cm

Bredde bunnramme 110

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

Innv. Putemål min / maks

28,5 cm/49 cm

28,5 cm/49 cm

28,5 cm/49 cm

28,5 cm/49 cm

28,5 cm/49 cm

Tilleggsutstyr

Oksygentank holder

Infusjonsstativ

Håndbrems

Håndtak—leddet

Kurv

Håndtak med el kontroll

Høyde, gass

Innstillinger

Pute

Brems

Høyde, manuell
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