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Beskrivelse 
Dowing armstøtte giver 360 grader fri bevægelighed til mennesker med nedsat armfunktion inden for 
ortopædkirurgi, ulykkeskirurgi, reumatologi og neurologi. 
 
➤ Tyngde-ophævende armstøtte 
Dowing armstøtte er et hjælpemiddel til mennesker med nedsat muskelstyrke i armen, der har brug for 
vægtaflastning for at kunne bevæge armen uden at bruge kræfter. Dowing gør armen vægtløs og reducerer 
belastningen på skulder og albueled. 
 
➤ Prisvindende funktionelt design 
Dowings ikoniske design med de roterende kuglelejer og den skrå hældning skaber en konstant vertikal kraft, der 
sikrer en stor rækkevidde og naturlig bevægelsesfrihed vertikalt og horisontalt.  
 
➤ Støtter over skulderhøjde 
Dowing er den eneste mekaniske armstøtte i verden, der kan give fuld støtte op over skulderhøjde. Du kan 
således både løfte armen op over hovedet og arbejde ubesværet over et tastatur uden at ramme objekter. 
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➤ 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 armstøtten 
også velegnet til mennesker med multiple funktionsnedsættelser. 
 
➤ Nøjagtig vægtkompensation 
Dowing finindstilles trinløst med 100% nøjagtighed til at bære armens vægt. Vægten indstilles manuelt og kan 
løbende justeres, hvis der sker forandringer i borgerens funktionsevne.  
 
➤ Fintuning af balancepunktet 
Hvis man har meget svage arme kan selv den mindste skævhed trække armen i modsat retning. Som noget helt 
enestående er det muligt at  finindstille Dowing horisontalt i forhold til skævheder i fx stolen eller gulvet og undgå 
uhensigtsmæssig rotation af armen.  
 
➤ 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. 
 
➤ Sikker i brug 
En sikkerhedsbremse på selve armstøtten og en lås på parkeringsbeslaget gør Dowing sikker i brug i forhold til 
omgivelserne. Hvis armen ryger ud af armstøtten eller parkeringen, dæmpes kraften automatisk. 
 
➤ Mange monteringsmuligheder 
Armstøtten monteres enkelt på borde, arbejds- og kørestole med standard eller specialtilpassede beslag. Det 
kræver derfor kun et nyt  beslag, hvis borgerens behov ændrer sig. Armstøtten flytter med! 
 
➤ Genbrugshjælpemiddel 
Selve Dowings balancesystem kan genbruges og enkelt skiftes fra højre til venstre side. Der findes fem størrelser 
armskåle og tre størrelser albuestøtter. Dowing kan bruges af børn og voksne. 
 
➤ Kassen indeholder: 
1 x Dowing armstøtte 
1 x loadarm til højre eller venstre side (str. 1-2) 
1 x Armskål (str. 1-5) 
1 x Albuestøtte (str. 1-2) 
1 x Håndledsstøtte 
1 x monteringsbeslag (bord eller stol) 
USB med manual (engelsk) 
 
EN ISO 14971 - Medical Device Class 1 93/42/EEC 
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