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Beskrivelse 
Dowing armstøtte er et anerkendt hjælpemiddel på hospitaler og genoptræningscentre til 
genoptræning af meget svage arme . Armstøttens mekaniske fjeder- og balancesystem gør 
patientens arm vægtløs og lettere at bevæge for både patient og terapeut under guidning. Ved tilkøb 
af et afprøvnngssæt kan Dowing hurtigt tilpasses forskellige patienter. Kan vaskes og afsprittes. 
 
Prisbelønnet ergonomiske design 
Dowings prisbelønnede ergonomiske design giver patienten større bevægelighed og understøtter et 
naturligt bevægemønster uden smerter. Træningen kan med fordel tage udgangspunkt i genkendelige 
aktiviteter fra hverdagen som at løfte en kop, smøre et stykke brød, aftørre bordet.  
 
Flere repetitioner giver hurtigere resultater 
I en vægtløs tilstand kan patient og terapeut træne med større intensitet, flere repetitioner og større 
bevægelighed. Armstøtten er derfor god til at fremme motorisk læring  og genindlære funktioner, der 
er gået tabt på grund af en hjerneskade.  
 
Nøjagtig trinløs vægtaflastning 
Dowing indstilles trinløst med 100% nøjagtighed til at bære armens vægt i et spænd fra 0,25 kg til 5,0 
kg. Vægten indstilles manuelt til hver patient og kan løbende justeres i takt med patientens fremgang. 
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Nøjagtig nivelleringsfunktion 
Dowings unikke nivelleringsfunktion sikrer at armstøtten kan fintunes i forhold til indadrotation og 
udadrotation og således kompensere for en skæv siddestilling eller hvis patienten har brug for lidt 
ekstra kraft af tyngden.  
 
Ingen tidskrævende forberedelse 
Dowing kræver ingen tidskrævende forberedelse for terapeuten, der hurtigt kan klikke Dowings tre 
dele sammen umiddelbart før en træningssession. Linealen på undersiden af albueholder og armskål 
hjælper ved tilpasning og finjustering mellem hver patient. 
 
Een armstøtte passer til alle 
Dowing armstøtte kan tilpasses alle størrelser fra børn til bariatriske patienter. Et enkelt skift mellem 
højre og venstre arm samt tilbehør i fem forskellige størrelser, sikrer at mange forskellige patienter 
kan bruge den samme Dowing til armtræning. Ved tilkøb af et afprøvningssæt får du fem forskellige 
armskåle til højre og venstre arm samt albuestøtter i forskellige størrelser. 
 
Mange monteringsmuligheder 
I takt med patientens fremgang kan armstøtten monteres på patientens stue eller i eget hjem, hvor 
man kan fortsætte træningen ved at udføre ADL opgaver, der gør genoptræningen meningsfuld og 
relevant. Der findes standardbeslag til bordet, arbejds- og kørestole samt mobile gulvstativer. 
 
Sikker i brug 
En sikkerhedsbremse på selve armstøtten og en lås på parkeringsbeslaget gør Dowing sikker i brug i 
forhold til omgivelserne. Fjederen dæmpes automatisk, hvis armen smutter ud af armstøtten eller 
parkeringen.  
 
Bedre arbejdsmiljø for terapeut og assistenter 
Genoptræning af arme betyder ofte akavede arbejdsstillinger for terapeuten, der løfter patientens 
tunge arm. Med armstøtten kan patient og terapeut lave mange flere gentagelser uden at blive trætte.  
 
 
Dowing komplet afprøvningssæt (tilbehør til Dowing Startsæt) 
 
Sættet indeholder: 

● Loadarm, højre/venstre 
● Armskåle i str. 1-5, højre/venstre 
● Albuestøtter i str. 1-2, højre/venstre 
● Håndledsstøtter, højre/venstre 
● Monteringsbeslag til bord/stol, højre/venstre 

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