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Tyngde-ophævende armstøtte 
Pura er en mekanisk armstøtte til mennesker med nedsat muskelstyrke i armen, der har 
brug for vægtaflastning for at kunne bevæge armen uden at bruge kræfter. Pura gør armen 
vægtløs så den er let at bevæge rundt og op til skulderhøjde. 
 
Større selvhjulpenhed 
I en vægtløs tilstand får armen tilført mange flere kræfter, så man selv kan udføre helt 
almindelige aktiviteter i dagligdagen med mindre eller ingen hjælp fra andre. Det er for 
mange muligt selv at spise og drikke, selv at klare personlig hygiejne og genoptage 
fritidsaktiviteter og et socialt liv. 
 
Mindsker muskel- og ledsmerter 
En armstøtte giver brugeren et større og mere naturligt bevægemønster, så man undgår 
kontrakturer og kroniske smerter, som kan opstå hvis musklen bliver holdt i en forkortet 
stilling pga. nedsat funktion over skulder og albueled. Med armstøtten kan brugeren selv 
sørge for, at armen bliver brugt og strukket igennem hver dag. 
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100% nøjagtig vægtkompensation 
Pura armstøtte indstilles trinløst med 100% nøjagtighed i forhold til, hvor meget 
vægtaflastning man har brug for. Vægten finindstilles manuelt på en skala fra 850 gram op til 
ca. 3,5 kg og kan løbende justeres, hvis der sker ændringer i brugerens funktionsevne. 
 
Mere stabilitet 
Puras løftearm består kun af ét led, hvilket kan være en fordel, hvis man har brug for ekstra 
stabilitet over skulder- og albueled. Sammenlignet hermed kan Dowing og Edero armstøtter 
blive for ‘livlige’ for nogle brugere.  
 
Tilpasset armskål 
Tre forskellige armskåle i 3 forskellige størrelser sikrer nøjagtig støtte i forhold til brugerens 
funktionsnedsættelse. En forlænget støtte til håndleddet kan sættes på underarmskålen efter 
behov. 
 
Intuitiv i brug 
Armstøtten er klar til brug umiddelbart efter en afprøvning. Enten virker den og man kan 
bevæge armen eller også virker den ikke. Hverken bruger, pårørende eller hjælpere behøver 
at blive undervist. Derfor er Pura også velegnet til mennesker med multiple 
funktionsnedsættelser. 
 
Et smalt design til el-kørestole 
Pura monteres med et standardbeslag på arbejds- og elkørestole inden for stolens bredde. 
Det smalle design gør den velegnet til montering på elkørestole, der gør det lettere at køre 
gennem fx døråbninger. Armstøtten kan afmonteres ved transport og forflytning. 
 
Størrelse og vægt 
Pura kan kompensere armens vægt fra 850 gram op til 3400 gram. Kabinetstørrelse: 
17x10x85 cm (VxDxH), Vægt incl. armskål: 6,1 kg. 
 
Pura armstøtte leveres standard med 

● Pura armstøtte 
● Løftearm (højre eller venstre) 
● Ergo Brace Plus armskål (str. s, m, l) 
● Standard monteringsbeslag 
● Manual (engelsk) 

 
EN ISO 22523 - Medical Device Class I 1 93/42/EEC 
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