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Dolomite Step Up

Dolomite Step Up är ett nytt 
modernt plattformsstöd. 
Gjord för att ge rehabilitering 
till flera patienter varje dag. 
Justera till optimal ergonomisk 
ställning genom ett par enkla 
handgrepp – snabbt och lätt!

Dolomite Step Up kan ställas 
in manuellt, hydrauliskt eller 
med motor. Det behövs heller 
inga verktyg för att montera 
tillbehören. Är du redo att 
steppa upp?

Egenskaper och tillval

Gjord för gåträning

Baskarmen är utformad för att ge ökat gångutrymme. Den 
upphöjda främre delen av ramen gör det möjligt att ta längre 
steg. Utrymmet på bredden är generöst.

Ergonomisk anpassning av armstödet

Armstödsdynorna är i mjukt material för bästa tryckavlastning. 
Monteras säkert med mikrofilm. Kan snabbt och enkelt tas bort 
för rengöring eller byte.

Hantering och rengörning

Armstödsdynorna är mjuka för att ge tryckavlastning. Säkert 
fastsatta med mjuk kardborre. Vid rengöring går de snabbt och 
enkelt att ta av. Step Up är väl genomtänkt för användning vid 
överflyttning. När överflyttning sker från sängen hjälper den 
bakre delen av ramen till att förenkla vändning under sängen, 
tack vare att den är lång. Den generösa ramstorleken och 
breddjusteringen hjälper även till vid förflyttning från rullstol.

Genom att släppa på mittenspaken, kan båda armstöden justeras i bredd 
samtidigt. Armstödets position stannar i 25° vinkel från axeln - ett idealiskt läge 
för att behålla styrkan i övre delen av kroppen.



Tillbehör och tillval Fästdelen i den yttre profilen är enkel att fästa tillbehör vid

Övrigt

Klotgrepp

När användaren har 
svårt att greppa/stänga 
handen. 
Art nr 1539515.

Underarmsstöd

Stödjer underarmen, kan enkelt monteras under 
armstödsdynan. 
Art. nr 1531448

Handbromssats/
enhandsbroms

För användare som 
kan använda bromsen. 
Handbroms, båda Art. nr 
1537656, Enhandsbroms
Art. nr Höger 1539513
Art. nr Vänster 1531450

Hållare för syrgastub

Säker montering av 
syrgastub på gåstödet.
Art. nr 1531406

Länkhjul med riktningsspärr

Underlättar fokuseringen på 
promenaden istället för på riktningen. 
Gör att du kan koncentrera dig på 
promenaden. Kommer med fyra 
bromsade hjul som standard. 
Art. nr 1531408

IV holder 

StepUp har 
droppställning som ett 
tillbehör.

Det finns möjlighet att beställa små hjul på 100 mm i diameter till StepUp. Hjulen är som standard 125 mm i 
diameter.

Sele för gångträning i StepUp

En enklare sele till StepUp med 
justeringsmöjligheter för att, 
om möjligt, kunna tidigarelägga 
gångträning i rehabiliteringen.
Montering utan verktyg.
Artnr: 1536846

Praktisk korg

Håller dina tillhörigheter 
inom räckhåll.
Art. nr 1531390

Bricka

för små saker.
Art. nr 1531391

Ståplatta

För upprätt hållning. 
Passar till Step Up med 
hjulbasen monterad i 70 
cm bredd.
Art. nr 1531449
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Total vikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT
16 kg
18 kg
23 kg

Modeller

Step Up Hydraulisk

Enkel att manövrera. 
Tryck ner spaken för att 
justera till önskad höjd.

Step Up Manuell

Dra ut sprinten, flytta till 
önskat läge.

Step Up Elektrisk

Använd handkontrollen för att justera till önskad 
höjd. Handkontrollen fästes enkelt på fastramen. Den 
elektriska versionen ger aktivt stöd. Handkontrollen 
är magnetisk och kan fästas vid armstödsdynorna.

Färg

RAL 1035

Max brukarvikt

MAX. USER WEIGHT
150 kg
150 kg
150 kg

Tekniska data

Step Up Manuell

Step Up Hydraulisk

Step Up Elektrisk

Bredd mellan 
hjulen

Bredd mellan 
hjulen, yttre mått      

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Höjdjustering 
intervall

Bredd mellan 
armstöd, inre mått Total bredd Total längd

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

750 - 800 mm
750 - 800 mm

750 - 800 mm

125 mm
125 mm
125 mm

Step Up Manuell

Step Up Hydraulisk

Step Up Elektrisk

Hjuldiameter

WHEEL DIAMETER

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, 
www.invacare.se

Höjd mellan ram 
och golv

SIDE FRAME TO FLOOR 
HEIGHT215 mm

215 mm
215 mm

Artikelnummer

Step Up Manuell 1521677
Step Up Hydraulisk 1521678
Step Up Elektrisk 1521679


