Så tar vi høyre
(eller venstre)
foten frem …
Hver eneste bevegelse
har sin egen personlighet.

Prøv en karbonfot
i 60 dager

Like unik som hvert
steg du tar

Nå kan brukerne dine prøve en karbonfot fra Ottobock
i 60 dager, helt uten kostnader eller forpliktelser. Bestill
foten på vanlig måte. Hvis brukeren er fornøyd: Fortsett
å bruke den!

Hver eneste pasient er unik. Alle har
sin egen rytme og hastighet. Alle har sine
egne vaner, preferanser og mål. Derfor
har vi i Ottobock kontinuerlig utviklet
porteføljen vår de siste 100 årene.

Behold den hvis den passer!

Vi mener at i løpet av 60 dager vil brukeren av foten
ha muligheten til å bruke foten som en naturlig del
av hverdagen. De kan prøve ulike aktiviteter, og de
kan gjøre seg kjent med justeringsmulighetene. Vår
tilfredshets garanti*, en god løsning både for deg og
for pasientene.
Kontakt oss på e-post eller via dine vanlige kanaler
hvis du vil bestille eller har spørsmål.
Ved behov for retur
Hvis brukeren ønsker å returnere foten i testperioden,
er dette helt kostnadsfritt. Du sender en e-post til
retur@ottobock.se, så hjelper ettersalgsavdelingen
deg med returnummer og skjema.

*Vår 60-dagers tilfredshets garanti gjelder for valgt karbonføtter fra
Ottobock. Hvis foten returneres senest etter 60 dager, er det helt
kostnadsfritt. Kontakt oss på retur@ottobock.se

Informasjon for ortopediteknisk personell

Ottobock Scandinavia
+46 11 28 06 00
info@ottobock.se
https://professionals.ottobock.se
© Ottobock · 140857-1=en_Master-01_1902

For oss handler mobilitet om mer enn
et nivå eller en måleenhet – det er en
holdning til livet. Vi ønsker å gi våre
brukere best mulig hjelp og veiledning
i hvert skritt de tar.
Og utviklingen vår fortsetter. Vår utvidede
familie av karbonføtter gjør det enklere å
velge den riktige foten for din bruker.

Trias
Så sikker som forventet.

Taleo
Klar for hverdagen.

Triton
Din vilje. Slik du vil det.

Utviklet for moderat aktive personer som beveger seg
innendørs og i kjente miljøer utendørs, og som legger stor
vekt på stabilitet under gange.

Utviklet for aktive personer som beveger seg i varierte
miljøer både innendørs og utendørs, og som legger stor
vekt på problemfri gange og muligheten til å gå dit livet
tar dem.

Utviklet for ambisiøse personer som beveger seg i
varierte miljøer både innendørs og utendørs, og som
legger stor vekt på kompromissløs respons og kontroll,
selv når de gjennomfører krevende aktiviteter.

Egenskapene til 1C30 Trias:
• Myk rullebevegelse for enkel bevegelse ved langsom
til moderat gange
• Tilpasser ytelsen etter hvert steg
• Støtter kontrollerte bevegelser på stabilt underlag
MG 2–3

Opptil 125 kg

Egenskapene til 1C50 Taleo:
Jevn rullebegevelse for uanstrengt gange
• Tilpasser ytelsen etter hvert steg
• Støtter dynamiske bevegelser på variert underlag
•

MG 3–4

Opptil 150 kg

Vanntett: ferskvann, sjøvann og klorvann

Egenskapene til 1C6* Triton:
Dynamisk rullebevegelse som støtter rask gange
• Tilpasser ytelsen etter hvert steg
• Støtter aktive og svært dynamiske bevegelser på variert underlag
•

MG 3–4

Opptil 150 kg

Vanntett: ferskvann, sjøvann og klorvann**

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

