
Gangbordet, der vil frem!

D

Dolomite  StepUp



Dolomite StepUp

Dolomite StepUp er et nyt, 
smart gangbord velegnet til 
hospitaler, institutioner og 
genoptræningscentre -  
StepUp kan let indstilles 
ved genoptræning af flere 
forskellige patienter. 

De optimale ergonomiske 
indstillinger foretages hurtigt 
og nemt! StepUp kan vælges 
med manuel, hydraulisk eller 
elektrisk højdeindstilling. 
Montering af forskelligt 
tilbehør klares uden brug af 
værktøj. 

Indstilling af bredden

Stort gangareal 

Dolomite StepUp er designet specielt 
med henblik på at give så stort et 
gangareal som muligt. 

Den høje ramme fortil tillader lange 
skridt. Bredden kan indstilles, så der er 
plads til benene ved bredsporet gang.

Ergonomisk tilpasning af armstøtten 

Ved at løsne èn fingerskrue midtfor kan placeringen af 
begge armstøtter justeres i bredden samtidig. Placeringen af 
armstøtterne forbliver i en vinkel på 25 grader fra skulderleddet 
- den ideelle ergonomiske position for at kunne udnytte armenes 
og skuldrenes styrke og stabilitet.

Puderne på armstøtterne er fremstillet i et behageligt blødt 
materiale for at aflaste mod tryk. 
Puderne fjernes hurtigt og nemt ved fx. rengøring.

Let adgang ved forflytning 

StepUp er gennemtænkt til at lette forflytningssituationerne.

Den bagerste del af rammen er kontrueret lavere for lettere at 
kunne komme ind under fx sengen. 

Når brugeren skal rejse sig fra kørestolen, er det være en stor 
fordel med den store rammestørrelse med god plads til ben og 
fødder. Der er mulighed for at indstille StepUp i flere bredder.

Armstøttebredde

Justering af afstanden mellem armstøtterne sker 
uden brug af værktøj.

Ramme/understøttelsesflade

Justering af rammen giver større gangareal.



Egenskaber og tilbehør

Modeller

Albuestøtte

Sikrer albuerne mod at 
glide ud over kanten af 
armstøtten.

Bremse

Til brugeren, der kan 
klare bremsefunktionen 
selvstændigt - findes 
både som to-hånds- 
og én- hånds bremse. 
Fungerer samtidig som 
retningsstyr.

Iltflaske holder

Sikker montering af 
iltflasken.

Hjul med retningsstyr 

Hjælper med at holde 
retningen under gang.

Dropstativ

Dropstativet kan 
monteres på selve 
gangbordet.

Ståstøtteplade 

Ståstøtteplade, 
knæpude og støtterem 
beregnet til stående 
transport. Passer 
både til den manuelle, 
hydrauliske samt den 
elektriske model.

Elektrisk højdeindstilling 

Brug håndkontrollen til at 
indstille den ønskede højde. Den 
elektriske version giver let aktiv 
hjælp til at rejse brugeren op.

Manuel højdeindstilling  

For højdeindstilling trækkes 
palen ud, indstil til den ønskede 
højde og sæt palen i igen.

Hydraulisk højdeindstilling

Træk op i grebet foran indtil den 
ønskede højde er fundet.

Praktisk kurv 

Opbevarer ejendele 
indenfor rækkevidde. 
Max 5 kg.

Bakke 

Til de mindre ting, der 
ikke må vælte. Til at 
transportere ting med 
en samlet vægt på max.  
5 kg.
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Vægt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT
16 kg
18 kg
23 kg

Farve

Champagne

Max brugervægt

MAX. USER WEIGHT
150 kg
150 kg
150 kg

Manuel

Hydraulisk

Elektrisk

Indvendig 
afstand mellem 

hjul

Udvendig 
afstand mellem 

hjul

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Skubbehøjde

Indvendig 
afstand mellem 

armstøtter Totalbredde Længde

TOTAL LENGTH
580/670/760 mm
580/670/760 mm
580/670/760 mm

700/790/880 mm
700/790/880 mm
700/790/880 mm

870 - 1320 mm
870 - 1320 mm
870 - 1320 mm

340 - 470 mm
340 - 470 mm
340 - 470 mm

620 - 750 mm
620 - 750 mm
620 - 750 mm

810 mm
810 mm
810 mm

125 mm
125 mm
125 mm

Manuel

Hydraulisk

Elektrisk

Hjul diameter

WHEEL DIAMETER

Afstand gulv til 
ramme

SIDE FRAME TO FLOOR 
HEIGHT215 mm

215 mm
215 mm

Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: http://www.invacare.dk


