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Dolomite Step Up  optimaalista kuntoutusta

| Step UpDolomite ®

DOLOMITE STEP UP on uusi, moderni kävelypöytä useiden erilaisten potilai-
den päivittäiseen kuntoutukseen. Ergonomisesti optimaaliset säädöt, jokaisen 
käyttäjän tarpeiden mukaan, säätyvät muutamasta yksinkertaisesta käsikahvasta 
säätämällä – helposti ja nopeasti!

DOLOMITE STEP UP kävelypöytiä on valittavana manuaalisesti, hydraulisesti tai 
sähkösäätöisesti säädettävät vaihtoehdot. Kaikki lisävarusteet voidaan asentaa 
ilman työkaluja.
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DOLOMITE STEP UP kävelypöydän jalusta 
on suunniteltu antamaan mahdollisimman 
laajan kävelytilan jaloille. 

Edestä korotettu runko antaa enemmän 
tilaa pidemmille askelille. Myös rungon 
sivuilla on hyvin tilaa leveyssuunnassa.

Ergonomisesti säädettävät 
käsivarsituet

Käsivarsitukien pehmusteet vähentävät 
painetta käsivarsissa. Pehmusteet ovat 
turvallisesti valmistettua kalvokerrosmuovia. 
Pehmusteet ovat nopea ja helppo irroittaa 
puhdistusta varten.

Suunniteltu kuntoutuksen 
avuksi

Helpompia siirtymisiä

Lisävarusteet ja ominaisuudet

Vapauttamalla keskellä sijaiseva vipu, saat molemmat käsivarsituet säätymään 
leveyssuunnassa samanaikaisesti. Käsituet pysyvät 25 asteen kulmassa – mikä 
on ideaali asento olkavarrelle ja ylävartalon voimankäytön harjoittamiseen.

DOLOMITE STEP UP kävelypöydän suunnittelussa on otettu huomioon siirtymiset. Sängystä 
siirryttäessä madalletut jalustan takaosat mahtuvat hyvin sängyn alle ja pyörätuolista siirryt-
täessä levennettävä jalusta helpottaa kävelypöydän sijoittamista tarpeeksi lähelle pyörätuolia.



Lisävarusteet ja ominaisuudet

Tarjotin
Eväille tai pikkutavaroille.

Käytännöllinen kori
Pidä kännykkä, rahapussi 
ja eväät tai muut tavarat 
helposti saatavilla.

Ohjauspyörä 
ja suuntalukitus
Ohjauspyörä ohjaa kävelypöy-
dän kulkemaan suoraan, 
joka auttaa keskittymään itse 
kävelemiseen.

Kyynärvarsituet
Kyynärvarsituet auttavat 
pitämään käsivarret oike-
assa asennossa.

Happipulloteline
Turvallinen kiinnitys 
happipullolle.

Käsijarrut
Käyttäjille, jotka pystyvät 
itse käyttämään jarrutoi-
mintoa. Saatavana jarru-
setti molemmille käsille tai 
yhdenkädenjarrut vasem-
malle tai oikealle.

Seisontatuki -setti
Auttaa seisontaharjoittelussa. 
Sisältää seisontalevyn, polvi-
tuen ja -liinan.

Lantiovyö ja -remmi
Lantiovyö ja -remmi antaa 
lisäturvaa ja mahdollistaa 
kävelyn harjoittelun 
aloittamisen aikaisemmin. 
Asennus ilman työkaluja. 
Helppo säätää käyttäjälle 
sopivaksi. Pikalukitus irrot-
taa vyön nopeasti.

Pyöreät otekahvat
Käyttäjille, joilla on vaikeuksia 
käyttää puristusotetta.

Tippateline
Erillinen tippateline tekee 
elämästä hankalaa. 
Ei enää.

Pyörät
Vakiona 125 mm pyörät. 
100 mm pyörät saatavana 
lisävarusteena.



Vaihtoehdot

Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

RAL 1035

Valmistaja:Invacare Dolomite AB 
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Patamäenkatu 5
33900 Tampere

09 350 76 310 
info@campmobility.fi

Step Up Manual
Vedä lukitussokasta 
säätääksesi haluttu 
korkeus. Lukittuu takaisin 
paikoilleen vapauttaessasi 
sokan. 

Step Up Electric
Moottoroitu versio antaa 
aktiivisen avun. Korkeuden-
säätö käsiohjaimella.

Step Up Hydraulic
Vedä vivusta säätääksesi 
haluttu korkeus. Kaasu-
jousi hoitaa loput.

750 - 800 mm*

750 - 800 mm*

* renkaiden asennosta riippuen

750 - 800 mm*


