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Beskrivelse 
Dynamisk armstøtte til statisk arbejde, der kræver præcision, støtte og stabilitet for arme og 
skuldre. Vægt-, fjeder- og balancesystemet indstilles nøjagtigt i forhold til din arbejdsopgave 
og arbejdsstilling og sikrer dig et naturligt bevægemønster. Monteres som armlæn på 
arbejdsstol, på bordet eller mobilt gulvstativ. 
 
Forebygger muskelsmerter 
Dowings fjeder- og balancesystem bærer armens vægt og fjerner belastningen fra skulder, 
ryg og nakke. Musklerne omkring skulderleddet slapper af imens du arbejder så musklerne 
får ilt og næringsstoffer gennem blodet og sikrer transporten af affaldsstoffer fra stofskiftet i 
musklerne. Derved undgår du smerter i form af myoser og infiltrationer. 
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Når skaden er sket 
Dowings mange tilpasningsmuligheder gør den fleksibel i forhold til forskellige armskader. 
Armskål, albueholder og nivelleringsfunktionen kan fintunes, så du får den præcise støtte, 
hvor du har brug for det og justeres i takt med dine ændrede behov. 
 
Prisbelønnet ergonomisk design 
Dowings prisbelønnede ergonomiske design med roterende kuglelejer stabiliserer din arm 
under statisk præcisionsarbejde og giver dig samtidig fuld bevægelsesfrihed horisontalt og 
vertikalt. 
 
Nøjagtig vægtkompensation 
Du kan justere vægtkompensationen nøjagtigt i forhold til din arbejdsopgave og 
arbejdsstilling fra 250 gram til 5 kg. Derved fjerner du den konstante belastning på skuldrene 
og undgå at fibrene i musklen overbelastes. Arbejder du med en tung genstand i hånden 
justerer du Dowing i forhold til den ønskede vægtkompensation. 
 
Støtter over skulderhøjde 
Den skrå vinkel skaber en konstant vertikal kraft, der sikrer, at du kan arbejde med hånden 
over skulderhøjde uden at støde på objekter på fx bordet eller lejet.  
 
Brug Dowing siddende og stående 
Dowing armstøtten monteres som armlæn på arbejdsstol, på bordet eller mobilt gulvstativ 
med standardbeslag eller specialfremstillede løsninger. Du kan bruge Dowing armstøtte 
siddende og stående og dermed variere dine arbejdsstillinger i forhold til dine opgaver. 
 
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 fjederen automatisk. 
 
Dowing leveres i en hård transportkuffert: 

● Dowing armstøtte 
● Loadarm til højre eller venstre side (str.1-2) 
● Armskål (str. 1-5) 
● Håndledsstøtte 
● Monteringsbeslag (bord eller stol) 
● USB med manual (engelsk) 

 
 
EN ISO 14971 - Medical Device Class 1 93/42/EEC 
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