Oikean (tai vasemman)
jalkaterän valitseminen
Koska jokaisella liikkeellä on
oma persoonallisuutensa.

Kokeile hiilikuitujalkaterää 60 päivän ajan

Yhtä yksilöllinen
kuin jokainen
askeleesi

Potilaanne voivat nyt kokeilla Ottobockin hiilikuitujalkaterää arjessaan 60 päivän ajan ilman kustannuksia
tai sitoumuksia. Tilaa vain jalkaterä tavalliseen tapaan
ja jos käyttäjä on tyytyväinen: Jatka kävelemistä!

Jokainen potilaasi on erilainen. He kaikki
liikkuvat omalla rytmillään ja nopeudellaan. Heillä on omat yksilölliset tapansa,
mieltymyksensä ja tavoitteensa. Siksi me
Ottobockilla olemme jatkaneet tuoteportfoliomme kehittämistä viimeisten 100
vuoden ajan.

Jos se sopii täydellisesti - pidä se!

Uskomme, että 60 päivän aikana potilailla on
mahdollisuus käyttää jalkaterää luonnollisena osana
elämäänsä. He voivat kokeilla erilaisia aktiviteetteja ja
tutustua yksilöllisiin säätöihin. Tyytyväisyystakuu* on
kätevä ratkaisu sekä sinulle että potilaille.
Jos haluat tilata tai sinulla on kysyttävää, ota meihin
yhteyttä sähköpostitse tai käytä normaaleja kanavia.
Palautus
Jos potilas haluaa palauttaa jalkaterän kokeilujakson aikana, palautus on ilmainen ja sinun tarvitsee
vain lähettää meille sähköpostia osoitteeseen
retur@ottobock.se, ja jälkimyyntiosastomme auttaa
sinua palautusnumeron ja lomakkeen kanssa.
*60 päivän tyytyväisyystakuu koskee valittu Ottobockin hiilikuitujalkateriä. Jos palautat jalkaterän viimeistään 60 päivän kuluttua sen
toimituspäivästä, palautus on ilmainen. Ota yhteyttä osoitteessa
retur@ottobock.se
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Meille liikkuvuus on enemmän kuin
taso- tai mittayksikkö – se on elämänasenne. Haluamme tarjota käyttäjille
parasta mahdollista tukea, jokaisella
askeleella.
Ja kehityksemme jatkuu. Laajennettu
hiilikuitujalkaterien valikoimamme
tarjoaa sinulle enemmän vaihtoehtoja,
joista valita oikea jalkaterä potilaallesi.

Trias

Taleo

Triton

Suunniteltu kohtalaisen aktiivisille henkilöille, jotka
liikkuvat sisätiloissa ja tutuissa ulkoympäristöissä ja
arvostavat erityisesti tasaista vakautta käveltäessä.

Suunniteltu aktiivisille henkilöille, jotka liikkuvat
vaihtelevissa sisä- ja ulkoympäristöissä ja arvostavat
korkealle vaivatonta kävelyä ja kykyä mennä minne
tahansa, mihin elämä heitä viekin.

Suunniteltu kunnianhimoisille henkilöille, jotka liikkuvat erilaisissa sisä- ja ulkoympäristöissä ja arvostavat
erityisesti tinkimätöntä reagointia ja hallintaa voimakasiskuisissa aktiviteeteissa.

Ominaisuudet 1C50 Taleo:
Pehmeä painopisteen siirtyminen jalkaterän etuosalle mahdollistaa
vaivattoman kävelyn
• Tarjoaa kullekin askeleelle sopivan suorituskyvyn
• Tukee dynaamista liikettä vaihtelevissa maasto-olosuhteissa

Ominaisuudet 1C6* Triton:
• Pehmeä painopisteen siirtyminen jalkaterän etuosalle tukee
voimakasta kävelyä
• Tarjoaa kullekin askeleelle sopivan suorituskyvyn
• Tukee ketterää ja voimakasiskuista liikkumista vaihtelevissa
maasto-olosuhteissa

Odotetusti turvallinen.

Ominaisuudet 1C30 Trias:
• Pehmeä painopisteen siirtyminen jalkaterän etuosalle helpottaa
liikkumista hitailla tai kohtalaisilla kävelynopeuksilla
• Tarjoaa kullekin askeleelle sopivan suorituskyvyn
• Tukee hallittuja liikkeitä tasaisessa maastossa
MG 2–3

Enintään 125 kg

Valmiina jokapäiväiseen
elämään.

•

MG 3–4

Enintään 150 kg

Vedenpitävä: makea-, suola- ja kloorivesi

Sinun tahtosi. Sinun tapasi.

MG 3–4

Enintään 150 kg

Vedenpitävä: makea-, suola- ja kloorivesi**

* Saatavilla olevat tuoteperheenjäsenet: 1C60 Triton, 1C61 Triton Vertical Shock,
1C62 Triton Harmony, ** 1C63 Triton Low Profile, ** 1C64 Triton Heavy Duty.

