
ACTIVE ERGOBAUM 7G

Active ErgoBaum 7G – For aktive voksne med kroniske plager

Active Ergobaum 7 G er en ny generasjon krykker som skiller 

seg fra alt du har sett av krykker tidligere. 

Her får du mange praktiske funksjoner som du ikke finner i 

tradisjonelle krykker. 

Krykkene har innebygde fjæringer i håndtaket som demper 

små slag og støt som forplanter seg i kroppen. 

Disse er ofte skadelige og smertefulle for de med plager i ledd 

som skulder, arm og hånd.

Krykkene leveres standard med:

● Kraftige LED- lys som gjør det mulig å se hvor man 

setter krykkene i mørket og reflekser på flere steder. Dette 

forebygger farefulle situasjoner og fall.

● Sammenleggingsfunksjon- hurtigkobling for å ta de med 

seg på reise og i bagasje

● Støttestropp forhindrer at du mister krykkene og faller .

● Vinkeljusterbart håndtak for å redusere belastning på 

håndledd.

● Kneplattform for å hvile deg når du går over lange 

avstander.

● Innebygget fjæring i selve krykkefoten, samt antiskli

gummi gir et optimalt grep på ujevnt underlag.

Active Ergobaum 7 G er avanserte krykker designet for 

komfort og bevegelighet. Den patenterte doppskoen er leddet 

og gir en effektiv fjæring og friksjon mot underlaget. Man får 

også lettere doppsko for de som ønsker en lettvektskrykke

Hvorfor Active Ergobaum 7 G?

● Sammenleggbare og enkel å ta med seg i bil eller på fly.

● Mindre belastning på ledd i hender, armer og skulder-

mer aktivitet.

● Lys, stropp og ekstra polstring gir komfort og trygghet.

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev-artnr.1001-1 – Blå
Lev-artnr.1001-3 – Rosa
Lev-artnr.1001-3 – Sort

ADRESSE - Gotevegen 7, 6823 , Sandane

TELEFON - +47 95079618 

E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no

NETTADRESSE - Hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr.234446

Tilbehør
Lev-art.nr. 1001-100 X-treme Terrain Winter Cap
(doppsko integrert pigg, par)

Lev Art.nr. 1001-101 Ultralite Cap (doppsko lettvekt, par)
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