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Polstret 
underarmsstøtte

Ekstra god støtte for 
underarmene.

Egenskaber og tilbehør

Bremse på Advanced

Bremsen på Alpha 
Advanced kan vinkles 
efter brugerens behov 
og formåen.
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Dolomite Alpha er løsningen til brugeren, som behøver ekstra støtte, 
ved fx gangtræning, sygdomme som gigt, ortopædiske specialbehov 
eller efter en operation.

Alpha tilbyder stabilitet, og hvor andre produkter ikke kan give den 
rigtige armstøtte eller håndfunktion, er Alpha det rigtige valg.

Underarmstøtte

Armen kan hvile i en 
blød og behagelig 
skål.

Farve

Blå

Tekniske data

Basic

Advanced

Basic polstret støtte

Advanced polstret 
støtte

Totalbredde

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Dybde
Afstand 

mellem hjul

WIDTH BETWEEN WHEELS

Højde interval Sædehøjde

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

Afstand mellem 
håndtag

WIDTH BETWEEN HANDLES

Hjul- 
diameter

430 mm
430 mm

90 - 270 mm
100 - 300 mm

200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Vægt

MAX. USER WEIGHT

10.9 kg
11.4 kg
12.4 kg
12.9 kg

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

Dolomite Alpha

Max 
brugervægt

125 kg

Flexible indstillingsmuligheder

Alle versioner af Dolomite Alpha 
har flexible indstillingsmuligheder 
for både højde-, bredde- og 
dybderegulering af håndgreb. Alle 
indstillinger der er væsentlige, for 
at give brugeren ekstra god støtte 
og et solidt greb. Som standard 
har Alpha behagelige formede 
underarmsstøtter.

Avancerede specialtilpasninger

Dolomite Alpha Advanced har flere 
unikke muligheder for betjening af 
bremsen. Vinklerne og højden på 
bremserne kan placeres efter ønske 
takket være et specielt avanceret 
kugleled. Denne multijusterbare 
funktion kan for eksempel være en 
fordel for brugere med nedsat eller 
manglende håndfunktion eller ved 
smerter ved håndtering af bremsen.


