
DOLOMITE  FUTURA

Rullatoren med mange muligheter
DOLOMITE FUTURA er utviklet for å kunne dekke behovet hos den 
største gruppen av rullatorbrukere. Denne alsidige rullatore finnes i 
fire forskjellige setehøyder. FUTURA tilbyr brukeren et av de største 
tilbehørssortimentet på marketed - med FUTURA er mulighetene for 
personlig tilpasning nesten ubegrenset. 
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Håndtaksinnstilling

Lett justerbare håndtak som kan 
stilles i riktig høyde for ulike arm-
stillinger, og i rett vinkel for å følge 
kroppens naturlige bevegelsesmøn-
ster. Kurv og hvilesete  leveres som 
standard. 

Gangplass

DOLOMITE rullator tilbyr stor gang-
plass innenfor rammen. Det oppfell-
bare setet gir enda større gangplass, 
og gjør det lettere for brukeren å 
få tak i ting fremfor seg. Setet med 
anti-glid funksjon, runde hjørner og 
stor sitteplass, gjør at brukeren kan 
sitte trygt og komfortabelt. 

Brukervennlige bremser

Lange bremsehåndtak og bremse-
stoppere gjør det mulig å enkelt 
bremse, selv for brukere med svak 
håndkraft. Kort avstand til parke-

ringsposisjonen reduserer risikoen 
for å miste balansen. Forsterket 
bremsekabel og bremsestoppere i 
rustfritt stål. 

Egenskaper og valg

Krykkeholder
Lett tilgjengelig uten å være 
i veien.
Art. nr 12606 
HMS art. nr 5542

Ryggbøyle 
En komfortabel og 
sikker ryggbøyle å lene 
seg mot. Monteres på 
håndtaket og følger dermed 
høydejusteringene. 
Art. nr 12600
HMS art. nr 17252

Kurv (standard)
Tilgengelig for forskjellige 
høyder. Maksimum lastevekt 
9 kg: 
Art. nr 12538-15 (600, 520)
Art. nr 12582-15 (680)
Maksimum lastevekt 7 kg:
Art. nr 12538-15 (450)

Serveringsbrett (standard)
Art. nr 70311
HMS art. nr 17253
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Slepebrems
Forhindrer rullatoren i å trille.
Art no 13041-21 (par)
HMS art. nr 21034

Oksygenflaskeholder
Plasseres rullatoren på 
midten av rullatoren og forblir 
dermed lett manøvrerbar til 
tross for vekten. Monteres 
uten verktøy.
Art. nr 12682-25
HMS art. nr 24648

Multihåndtak
Art. nr 12613 (par)

Bremsekraftforsterker
Gir ekstra bremsekraft til 
brukere med svak håndkraft.
Art. nr 12651 
HMS art. nr 24546

Hjulskjerm
Forhindrer at klær setter seg 
fast og beskytter mot søle.
Art. nr 12544 (par)
HMS art. nr 157134

Enhåndsbrems
Gjør det mulig å aktivere 
begge bremser med en hånd. 
Art. nr 12507-R (høyre). 
HMS art. nr 17254
Art. nr 12507-L (venstre)
HMS art. nr 17255

Hemiarmlen
Art. nr 12611-R-60 (høyre)
HMS art. nr 17265
Art. nr 12611-L-60 (venstre)
HMS art. nr 17266

Infusjonsstativ
Praktisk infusjonsstativ.
Art.nr SP1582476

Gjør det mulig å håndtere 
rullatoren med en hånd 
Art nr 1559175 (venstre)
Art nr 1559174 (høyre)

Egenskaper og valg

Tramperør
"Pedal" som gjør det enklere 
å komme over fortauskanter 
og lignende. Art. nr 12560-
21 
HMS art. nr 157144

Bag 
Gir mulighet for ekstra opp-
bevaringsplass når kurven 
er full. Kan også kombineres 
med oksygenholder. 
Art. nr 12523
HMS art. nr 11434
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Tekniske data

RAL 7021

Rammefarge

Futura 450

Futura 520

Futura 600

Futura 680

7.6 kg

7.8 kg

8 kg

8.23 kg

600 mm

610 mm

610 mm

640 mm

590 mm

660 mm

700 mm

780 mm

640 - 790 mm

710 - 850 mm

790 - 930 mm

860 - 1015 mm

460 mm

470 mm

470 mm

500 mm

Futura 450

Futura 520

Futura 600

Futura 680

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

475 mm

545 mm

620 mm

705 mm

420 mm

420 mm

420 mm

420 mm

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

Hovedprodukt
Invacare art.nr Beskrivelse
12074-43-27 DOLOMITE Futura 450
12072-43-27 DOLOMITE Futura 520
12070-43-27 DOLOMITE Futura 600
12076-43-27 DOLOMITE Futura 680
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