Sådan vælger du
den rette fod

Fordi alle bevæger sig forskelligt.

Prøv en kulfiberfod
i 60 dage

Lige så individuelt
som hvert eneste
skridt du tager

Nu kan dine kunder prøve en kulfiberfod fra Ottobock
i 60 dage helt gratis og uden binding. Du skal blot
bestille foden på almindelig vis, og hvis kunden er
tilfreds, kan han/hun fortsætte med at gå med den!

Alle dine kunder er forskellige. De bevæger
sig alle i deres egen rytme og deres eget
tempo. De har deres egne individuelle
vaner og præferencer og deres egne mål.

Behold den, hvis den passer perfekt!

Vi mener, at brugeren har mulighed for at komme til at
bruge foden som en naturlig del af sit liv på 60 dage ved
at prøve forskellige aktiviteter og blive fortrolig med de
individuelle justeringer. Tillfredsheds garanti* er en
nem løsning for både dig og dine kunder.
Hvis du ønsker at bestille eller spørge om noget, bedes
du kontakte os via e-mail eller dine sædvanlige kanaler.
Behov for returnering
Hvis en kunde ønsker at returnere foden i løbet af
prøveperioden, er det gratis. Du skal blot sende en
e-mail til retur@ottobock.se, hvorefter vores returafdeling vil være behjælpelig med et returnummer og en
returformular.

*Vores 60 dages tillfredsheds garanti omfatter valgte kulfiberfødder fra
Ottobock. Det er gratis at returnere foden op til 60 dage efter leveringsdatoen. Kontakt os via retur@ottobock.se
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Derfor har vi hos Ottobock konstant
udviklet vores portefølje i de sidste 100 år.
For os er mobilitet mere end et niveau eller
en måleenhed – det er en livsindstilling.
Vi ønsker at tilbyde brugerne den bedst
mulige støtte, trin for trin.
Og vores udvikling fortsætter. Vores
udvidede serie af kulfiberfødder giver dig
flere muligheder for at vælge den rette fod
til din bruger.

Trias
Sikker som forventet.

Taleo
Klar til hverdagslivet.

Triton
Din vilje. Din vej.

Udviklet til moderat aktive personer, som bevæger sig
rundt indendørs og i velkendte udendørsmiljøer, og som
sætter stor pris på vedvarende stabilitet, når de går.

Udviklet til aktive personer, som bevæger sig rundt i
forskellige indendørs- og udendørsmiljøer, og som sætter
stor pris på at kunne gå ubesværet rundt og deltage i alle
livets aspekter.

Udviklet til ambitiøse personer, der bevæger sig rundt i
forskellige indendørs- og udendørsmiljøer og sætter stor
pris på fuld reaktion og kontrol, selv ved udførelse af
aktiviteter med høj intensitet.

Egenskaber ved 1C50 Taleo:
Jævn rulning, som giver en ubesværet gang
• Tilbyder den præstation, der passer til hvert skridt
• Understøtter dynamiske bevægelser i forskellige terrænforhold

Egenskaber ved 1C6* Triton:
• Den dynamiske rullebevægelse understøtter en energisk gang
• Tilbyder den præstation, der passer til hvert skridt
• Understøtter adrætte bevægelser med høj intensitet i forskellige
terrænforhold

Egenskaber ved 1C30 Trias:
• Blød rulning, som gør det nemt at bevæge sig med moderat
ganghastighed
• Tilbyder den præstation, der passer til hvert skridt
• Giver kontrollerede bevægelser i stabilt terræn
MG 2-3

Op til 125 kg

•

MG 3-4

Op til 150 kg

Vandtæt: ferskvand, saltvand og klorholdigt vand

MG 3-4

Op til 150 kg

Vandtæt: ferskvand, saltvand og klorholdigt vand**

* Tilgængelige modeller i serien: 1C60 Triton, 1C61 Triton Vertical Shock, 1C62
Triton Harmony, ** 1C63 Triton Low Profile, ** 1C64 Triton Heavy Duty.

