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Advantik og Advantik Soft

Albuestokke - DK - 03/2017

Albuestokke fra Invacare er udviklet med henblik på at skabe tryghed 
for brugeren. Albuestokkene anvendes ved nedsat gangfunktion, 
fx hvor der er behov for delvis eller total støtte af det ene ben, eller 
en del af kroppen behøver støtte efter en ulykke, operation eller 
sygdom. Invacare tilbyder modellerne Advantik, Advantik Soft, 
Advantik Tall, Ergo og Ergo Soft, der alle er produceret i letmetal 
med en robust og behagelig, støttende plastoverdel.

Desuden tilbydes en smart lille børnealbuestok Fun Kids. 

Farve

Grå

Tekniske data

Advantik  
+ Advantik Soft

Advantik Tall

Ergo + Ergo Soft

Afstand greb til 
albuestøtte Højdeinterval Diameter

Max 
brugervægt Vægt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

240 mm 

240 mm
240 - 265 mm

750 - 980 mm 

850 - 1080 mm
750 - 980 mm

19 mm 

19 mm
19 mm

130 kg 

130 kg
120 kg

600 gr 

630 gr
630 gr

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

Advantik Tall

Ergo og Ergo Soft Tilbehør

Flere af stokkemodellerne har 
lysrefleks foran på håndgrebet, hvilket 
sikrer, at stokkebrugeren er synlig i 
trafikken. Ligeledes har alle modeller 
som standard skridsikre, armerede 
gummidupsko og mulighed for 10 
højdeindstillinger, der fastlåses ved 
hjælp af et patenteret kliksystem uden 
brug af værktøj.

En høj model, når standard er for lav…

Egenskaber:

■  Stærk og solid underarmstøtte.
■  Ergonomisk udformet håndgreb med 
refleks

■  10-trins teleskopindstilling
■  Albuestokkene kan klikkes sammen 
parvis

■  Speciel skruebeslag for øget 
brugerkomfort - ingen lydgener!

■  Max. brugervægt op til 130 kg

Smarte standard modeller

Egenskaber:

■  Stærk og solid underarmsstøtte
■  Ergonomisk udformet håndgreb med 
refleks

■  10-trins teleskopindstilling
■  Ekstra store og sikre dupsko
■  Albuestokkene kan klikkes sammen 
parvis

■  Max. brugervægt op til 130 kg
■  Advantik Soft har desuden et 
behageligt og blødere greb

Is dupsko
 
■  Kan monteres på enhver 
standard albuestok

■  Dupsko med 5 pigge kan 
slås ned, så stokkegang 
på isede eller snedækkede 
områder er muligt uden at 
stokken skrider ud.

■  Obs øger stokkehøjden ca. 
10 mm

Den ergonomiske model med 
indstillelig underarmsstøtte

Egenskaber:

■  3 indstillingsmuligheder for højden af 
underarmstøtten

■  Anatomisk håndgreb med god støtte 
til hele håndfladen 

■  Vinkelindstilleligt greb
■  10-trins teleskopindstilling
■  Speciel skruebeslag for øget 
brugerkomfort - ingen lydgener!

■  Max. brugervægt op til 130 kg
■  Ergo Soft har desuden et behageligt 
og blødere greb


