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Egenskaper og muligheter

Dolomite Alpha er løsningen til 
brukere som behøver ekstra hjelp 
til gangtrening ved f.eks gikt, 
ortopediske spesialbehov eller etter 
en operasjon. ALPHA tilbyr stabilitet, 
og der andre produkter ikke kan 
gi den riktige armstøtten eller 
håndfunksjon, er ALPHA det riktige 
valget.

 
Støttebord

Ekstra god støtte for 
armene.

Art. nr 13018

Justerbart håndtak 
med enhåndsbrems

Art. nr 12514-R  
HMS art. nr 96853 
(høyre) 
Art. nr 12514-L  
HMS art. nr 96854 
(venstre)

 
Underarmstøtte

Armene kan hvile i en 
myk og komfortabel 
skål.

 
Enhåndsbrems

Håndter begge 
bremsene med en hånd. 

Art. nr 12515

Alpha

Fleksible innstillingsmuligheter

Alle versjoner av Dolomite Alpha har fleksible 
innstillingsmuligheter for både høyde-. bredde - og 
dybderegulering av håndgrep. Alle innstillinger gir 
brukeren mulighet for ekstra god støtte og et solidt 
håndgrep. Kurv og hvilesete kommer som standard.

Avanserte spesialtilpasninger

Dolomite Alpha AVANSERT har flere unike 
muligheter for betjening av bremsen. Dette 
gjør det mulig å leve opp til de behov som 
finnes hos brukere som har problemer med 
plassering av selve bremsen. Vinkel og høyde 
på bremsene kan plasseres etter ønske. 



Egenskaper og valg

Bremsekraftforsterker

Gir ekstra bremsekraft 
til brukere med svak 
håndkraft.

Art. nr 12651  
HMS art. nr 24546

Multihåndtak

Art. nr 12613 (par). 

Tramperør

"Pedal" som gjør det 
enklere å komme 
over fortauskanter og 
lignende.
Art. nr 12560-21  
HMS art. nr 157144

Bag 

Gir mulighet for ekstra 
oppbevaringsplass 
når kurven er full. Kan 
også kombineres med 
oksygenholder. 
Art. nr 12523 
HMS art. nr 11434

Hjulskjerm

Forhindrer at klær setter 
seg fast og beskytter 
mot søle.
Art. nr 12544 (par) 
HMS art. nr 157134



Farge

RAL 5022

Art. nr.

Basic   12230
Advanced   12220
Basic Platform   12230-02
Advanced Platform   12220-02

Tekniske data

Basic

Advanced

Basic Platform

Advanced Platform

Width between 
outside wheels

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Depth
Width between 

wheels

WIDTH BETWEEN WHEELS

Overall height Seat height

650 mm
650 mm
650 mm
650 mm

700 mm
700 mm
700 mm
700 mm

510 mm
510 mm
510 mm
510 mm

950 - 1240 mm
950 - 1240 mm
1030 - 1240 mm
1030 - 1240 mm

620 mm
620 mm
620 mm
620 mm

Width between 
handles

WIDTH BETWEEN HANDLES

Wheel 
diameter

430 mm
430 mm

90 - 270 mm
100 - 300 mm

200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Load capacity

MAX. USER WEIGHT

10.9 kg
11.4 kg
12.4 kg
12.9 kg

For mer informasjon om produktene, vennligst se brukermanualen som kan lastes ned på www.invacare.no.

Dolomite Alpha

Max. user 
weight

125 kg
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