Sitt säkert!

Nya bälten från Ottobock

Kompatibel med
många rullstolsmodeller
Målet är tydligt: ett enhetligt sortiment med
högkvalitativa bälten till ett bra pris!
Det nya bältessortimentet från Ottobock
uppfyller alla önskemål.
Bälten för höft, bröst, axel och fot
För manuella rullstolar eller elrullstolar: Det nya bältessortimentet från
Otto Bock stabiliserar på ett säkert sätt användaren med tillförlitlig, hög
produktkvalitet.
Det högkvalitativa materialet är elastiskt vid spänning, vilket gör det
mycket bekvämt för användaren. Användarkomforten förstärks ytterligare av den sköna stoppningen. Ett stort utbud av storlekar och knäppningar gör det enkelt och smidigt att anpassa bältena till varje användare.

Fördelar bältesserien
Alla bälten är justerbara
3 bröst- och axelbälten i olika storlekar
• 6 höftbälten med 2 och 4 fästpunkter
• 2 olika typer av spännen (plast och metall)
• 1 vristsele
• Tvättbara 60 °C
• CE-märkta
•
•
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Vristsele
Vristselen används för att stabilisera användarens fötter
utan att begränsa rörelsefriheten. Det elastiska materialet
och robusta fästbandet ger en god positionering vid både
hög och låg tonus.
•
•
•
•
•
•

Håller användarens fötter på plats
Tvättbara 60 °C
CE-märkta
Tillgängliga i 5 olika storlekar
Monteringssats medföljer
Kardborreknäppning ger flexibel anpassning till användaren

Fotrem
Storlek

Längd

Art. nr.

XS
S
M
L
XL

155 – 200 mm
160 – 215 mm
175 – 230 mm
240– 295 mm
295 – 340 mm

476P52=SK030
476P52=SK031
476P52=SK032
476P52=SK033
476P52=SK034
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Höftbälten
Höftbältet används för att stötta användarens bäckenposition och på så sätt främja en god sittställning.
•
•
•
•
•
•

Neoprenstoppning med nylonöverdrag
Finns med plast- eller metallknäppning
Tvättbara 60 °C
CE-märkta
Längd 1 m för barn / 2 m för vuxna
Monteringssats medföljer

Höftbälte Art. nr. 476P52=SK004
2-punktsbälte med plastspänne,
justerbar på båda sidor
Dimensioner
40 mm bred, 2 m lång

Höftbälte Art. nr. 476P52=SK003
4-punktsbälte med plastspänne,
justerbar på båda sidor
Dimensioner
40 mm bred, 2 m lång
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Höftbälte

Art. nr. 476P52=SK002

2-punktsbälte med metallspänne med
tryckknapp, justerbar på ena sidan
Dimensioner
40 mm bred, 2 m lång

Höftbälte

Art. nr. 476P52=SK001

4-punktsbälte med metallspänne med
tryckknapp, justerbar på ena sidan
Dimensioner
40 mm bredd, 2 m lång

Höftbälte - barn Art. nr. 476P52=SK006
2-punktsbälte med plastspänne,
justerbar på båda sidor
Dimensioner
25 mm bredd, 1 m lång

Höftbälte - barn Art. nr. 476P52=SK005
4-punktsbälte med plastspänne,
justerbar på båda sidor
Dimensioner
25 mm bredd, 1 m lång
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Bröstbälten
Bröstbälten används för att hålla användaren i en upprätt
position. De stabiliserar överkroppen utan att begränsa
rörelsefriheten mer än nödvändigt.
•
•
•
•
•
•
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Neoprenstoppning med nylonöverdrag
Tvättbara 60 °C
CE-märkta
Öppnas och stängs på sidan, axeln eller på mitten
Tillgängliga i olika storlekar
Monteringssats medföljer

Ottobock Bälten

Bröstbälte Y-form
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S

D

A

B

E

B
C

D

C

E

M

L

476P52=SK015

476P52=SK016

476P52=SK017

270 mm

330 mm

460 mm

225 mm
130 mm
60 mm

130 mm

255 mm

260 mm

155 mm

200 mm

60 mm

60 mm

150 mm

200 mm

Formad stoppning för bättre stöd och anpassning till användaren. Mittdelen ger stöd åt bålen och
håller den i upprätt position.
Bröstbälte Dynamic

D

S

C

A
B

M

L

476P52=SK010

476P52=SK011

476P52=SK012

A

110 mm

145 mm

175 mm

B

180 mm

230 mm

260 mm

C

160 mm

200 mm

230 mm

D

45 mm

50 mm

60 mm

Optimalt stöd för god positionering.
Bröstbälte H-form

C

S

A

B

M

L

476P52=SK020

476P52=SK021

476P52=SK022

A

300 mm

330 mm

430 mm

B

95 mm

115 mm

145 mm

C

45 mm

65 mm

75 mm

Fördelar trycket över bröstet och axlarna, knäpps med en snabbkoppling i mitten.
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