
 

DOLOMITE ALPHA on korkeiden kävelytelineiden tuoteperhe potilaille, jotka 
tarvitsevat erityistä tuentaa ja erityisen yksilöllisiä säätöasentoja käsille.

DOLOMITE ALPHA kävelytelineet tarjoavat lisätukea kävelyharjoituksiin, artriitti-
potilaille, leikkauksien jälkeen tai muihin ortopedisiin tarpeisiin. Alpha kävelyteli-
neiden yksilölliset säätöominaisuudet mahdollistavat paitsi erinomaisen tuen, 
mutta myös oikeanlaisen käsivarsien ja käsikahvojen säädöt käyttäjän yksilöllisten 
tarpeiden mukaan.
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Ominaisuudet

Basic

Advanced

Basic Platform

Advanced Platform

10.9 kg

11.4 kg

12.4 kg

12.9 kg

650 mm

650 mm

650 mm

650 mm

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

950 - 1240 mm

950 - 1240 mm

1030 - 1240 mm

1030 - 1240 mm

510 mm

510 mm

510 mm

510 mm

Basic

Advanced

Basic Platform

Advanced  
Platform

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

620 mm

620 mm

620 mm

620 mm

430 mm

430 mm

90 - 270 mm

100 - 300 mm

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

DOLOMITE ALPHA Basic operusmallissa on 
kaikki tarvittavat korkeus-, leveys- ja syvyys-
säädöt, jotka tarvitaan käyttäjälle, joka tarvit-
see lisätukea hyvän kävelyasennon säilyttä-
miseen. Lisäksi siinä on muotoillut, pyöreät 
kyynärvarsituet, jotka antavat mukavan lisä-
tuen käsivarsille.

Platform pöytätaso
Sekä Basic että Advanced mallit 
ovat saatavana Platform pöytä-
tasolla.

Säädettävä kahva 
yhdenkädenjarrulla
Sopii erityisesti halvauspotilaille.

Yhdenkädenjarru
Mahdollistaa molempien 
jarrujen käytön yhdellä kädellä.

DOLOMITE ALPHA Advanced -mallissa on 
uniikit, rajattomasti säätyvät pallonivelelliset 
säätömekanismit, joiden ansiosta 
Advanced-malli mahdollistaa yksilölliset 
säädöt myös erityisen vaativille ja kivuliaille 
potilaille. Käsikahvojen kulma, käsijarrut ja 
jarruvivun kahva voidaan säätää täysin 
käyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Portaattomasti säädettävät 
käsikahvat

Valmius vaativaan
kustomointiin


