
DOLOMITE  SOPRANO
Prisforhandlet

Storhjulingen i sortimentet
DOLOMITE SOPRANO har høy brukervekt, og er en lett utendørs rullator med store hjul som sikrer 
gode kjøreegenskaper, også i ulendt terreng. Rullatoren kan enkelt slås sammen og bli stående i 
sammenslått posisjon. 
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Kommer frem de fleste steder

Store, lette og solide hjul gjør 
SOPRANO enkel å kjøre. De gode 
kjøreegenskapene på ujevne flater, 
sammen med den robuste rammen 
som er godkjent for brukere opp til 
160 kg, gjør at brukeren kommer 
enkelt til de fleste steder

Stående i sammenslått posisjon

SOPRANO forblir stående i 
sammenslått posisjon, noe som gjør 
rullatoren ideell å parkere selv på 
steder med begrenset plass. Dette 
gjør SOPRANO plassbesparende 
også ved oppbevaring hjemme. 
Rullatoren er enkel å slå sammen og 
den er dermed praktisk å ta med seg 
i bil. SOPRANO blir levert med kurv 
og brett som standard.  

Stabilitet  

Håndtakene er fremovervendt 
noe som gjør at brukeren kommer 
godt frem i rullatoren. Setet er 
oppførbart og sammen med den 

brede rammen gir dette brukeren 
et stort gangområde. Rullatoren er 
godt egnet for utendørsbruk. 

Egenskaper og tilbehør

Krykkeholder
Krykkene er lett tilgjengelig 
uten å være i veien. 
Art.nr 12606 
HMS art. nr 5542

Ryggbøyle
En komfortabel og sikker 
ryggbøyle å lene seg mot. 
Monteres på håndtakene og 
følger dermed høydejuste-
ringene. 
Art.nr 12628 
HMS art. nr 24650

Kurv (standard)
Kurv med håndtak. Maks 
lastevekt 12 kg. 
Art. nr 12541D
HMS art. nr 157138

Serveringsbrett (standard) 
Art. nr 70311
HMS art. nr 17253
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Slepebrems 
Forhindrer rullatoren i å trille.
Art.nr 1452396-L (venstre) 
HMS art. nr 157143
Art.nr 1452396-R (høyre) 
HMS art. nr 157142

Oksygenflaskeholder
Plasseres rullatoren på midten  
av rullatoren og forblir 
dermed lett manøvrerbar til 
tross for vekten. Monteres 
uten verktøy.
Art.nr 12682-25 
HMS art. nr 24648

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

Egenskaper og tilbehør

Tramperør
"Pedal" som gjør det enklere 
å komme over fortauskanter 
og lignende. 
Art.nr 12563
HMS art. nr 157145

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

Bremsekraftforsterker
Art. nr 12651
HMS art. nr 24546

Håndtak multifunksjon
Tilgjengelig ved bestilling av 
nytt hovedprodukt.
Art. nr 12030-44-21

Infusjonsstativ
Praktisk infusjonsstativ.
Art. nr 214754

Enhåndsbrems
Gjør det mulig å aktivere 
bremsene med en hånd.
Art. nr 12030-44-21L 
(venstre)
Art.nr 12030-44-21R (høyre)

HP-håndtak 
Håndtak spesielt laget for 
slagpasienter. Kan kun 
bestilles som komplett 
produkt.
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Prisforhandlet

Tekniske data

RAL 1035

Rammefarge

DOLOMITE 
SOPRANO

10 kg

650 mm 760 mm 790 - 990 mm450 mm

260 mm

620 mm

450 mm 160 kgDOLOMITE 
SOPRANO

330 mm

Hovedprodukt
Invacare art.nr HMS art.nr Beskrivelse
12030-44-27 214760 DOLOMITE Soprano
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