Välj rätt protesfot

Varje rörelse har sin egen personlighet.

Prova en kolfiberfot
i 60 dagar

Lika individuellt
i varje steg du tar

Nu kan dina patienter prova en kolfiberfot från
Ottobock i 60 dagar utan några kostnader eller
åtaganden. Beställ foten som vanligt och om
patienten är nöjd: Fortsätt gå på den!

Alla dina patienter är olika. De rör sig alla i
sin egen takt. De har sina egna individuella
vanor, preferenser och mål i livet. Därför
har vi på Ottobock hela tiden fortsatt
utveckla vår portfölj i mer än 100 år.

Om patienten är nöjd – behåll den!

Vi tror att på 60 dagar har en brukare möjlighet att
känna hur foten är att använda på ett naturligt sätt i
sin egen vardag. Under denna tid kan olika aktiviteter
prövas för att således ges möjlighet att bekanta sig
med protesfotens egenskaper. Vår nöjdhetsgatanti*
är en smidig lösning för både dig och dina patienter.
För beställningar eller frågor, kontakta oss via e-post
eller använd dina vanliga kanaler.
Om foten behöver returneras
Om din patient inte är helt nöjd med protesfoten
under testperioden är det kostnadsfritt att returnera
den till oss för full återbetalning. Skicka ett mejl till
oss på retur@ottobock.se så hjälper vår After
Sales-avdelning till med returnummer och formulär.
*Vår 60 dagars nöjdhetsgaranti omfattar utvalda kolfiberfötter från
Ottobock. För full återbetalning skall kolfiberfoten returneras inom
60 dagar efter leveransdatum. Kontakta oss på retur@ottobock.se
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För oss är rörlighet mer än en aktivitetsnivå
eller mätenhet – det är en inställning till
livet. Vi vill ge patienterna bästa möjliga
stöd, steg för steg. Och vi fortsätter utveckla
våra produkter.
Vår utökade familj av kolfiberfötter ger dig
ännu fler alternativ för att välja rätt fot till
din patient.

Trias
Säker, som väntat.

Taleo
Redo för vardagen.

Triton
Det du vill. På ditt sätt.

Utvecklad för måttligt aktiva personer som rör sig
inomhus och i vanliga utomhusmiljöer och som sätter
högt värde på stabilitet när de går.

Utvecklad för aktiva personer som rör sig i varierande
miljöer både inomhus och utomhus och lägger stor vikt
vid smidig gång och förmågan att gå dit livet tar dem.

Utvecklad för ambitiösa personer som rör sig i olika
miljöer inomhus och utomhus och lägger stor vikt vid
största respons och kontroll även när de utför krävande
aktiviteter.

Egenskaper hos 1C50 Taleo:
Smidig fotrullning för smidig gång
• Ger prestanda anpassad för varje steg
• Stöder dynamisk rörelse i varierande terräng

Egenskaper hos 1C6* Triton:
• Dynamisk fotrullning stöder kraftfull gång
• Ger prestanda anpassad för varje steg
• Stöder viga och krävande rörelser i varierande terräng

Egenskaper hos 1C30 Trias:
• Mjuk fotrullning för enkel förflyttning vid låg till måttlig
gånghastighet
• Ger prestanda anpassad för varje steg
• Stöder kontrollerade rörelser i stabil terräng
MG 2–3

Upp till 125 kg

•

MG 3–4

Upp till 150 kg

Vattentät: söt, salt och klorerat vatten

MG 3–4

Upp till 150 kg

Vattentät: söt, salt och klorerat vatten**

* Familjemedlemmar som finns tillgängliga: 1C60 Triton, 1C61 Triton Vertical Shock,
1C62 Triton Harmony, ** 1C63 Triton Low Profile, ** 1C64 Triton Heavy Duty.

