
VELA Tango Artrodese

VELA Tango Artrodese er 

en arbejdsstol beregnet til 

mennesker med fx benam-

putation eller stive hofte-

led. Stolen støtter brugeren 

i daglig aktivitet i hjemmet 

eller på arbejdspladsen samt 

i forbindelse med rehabilite-

ring og træning, hvor det kan 

være nødvendigt at have en 

stabil og samtidig behagelig 

siddestilling gennem mange 

timer.

VELA Tango Artrodese

FORDELE:

:: De uafhængigt indstillelige artrodeseklapper gør, at siddefl aden kan indstilles og 
tilpasses den enkelte bruger og den specifi kke situation. Klapperne giver mulig-
hed for at sidde med åben hoftevinkel, hvilket er en fordel for brugere med fx 
nedsat bevægelighed i hofter, stift ben, samt brugere der er benamputerede.

:: Sæde og ryg er ergonomisk formet, og giver god støtte, stabilitet og kom-
fort for brugeren. Brugere der anvender benprotese, kan undgå at benet 
kommer til at klemmes mellem protese og sædet.

:: Stolens unikke centralbremse sikrer, at stolen ikke fl ytter sig, når man sætter 
eller rejser sig fra stolen. Bremsen skaber en stabil arbejdsplads og mindsker 
risikoen for at miste balancen ved forfl ytning.

:: God plads til benene giver brugeren mulighed for at ”gå” stolen frem. Bruge-
ren bliver mere mobil og selvhjulpen, og kan komme rundt uden hjælp.

:: VELA Tango Artrodese er, med det indstillelige sæde, velegnet til træning 
og rehabilitering. Med begge klapper nede, giver det korte sæde plads til at 
brugeren kan bevæge benene frit, fx ved cykeltræning*.

Støtter og 
fremmer 

mobilitet og 
deltagelse

ERGONOMISK FORMET

OG KRAFTIGT POLSTRET

SÆDE OG RYGLÆN

GOD PLADS TIL FØDDERNE

MELLEM DE LETLØBENDE HJUL

UNIK CENTRALBREMSE FOR 

STABILITET OG SIKKERHED

ARTRODESEKLAPPER, DER 

KAN INDSTILLES UAFHÆN-

GIGT AF HINANDEN 
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Artrodesesædet kan 

anvendes på både Tango 

med el- og gas-hejs og 

kommer i to størrelser.

* Anvend altid en anti-tip bøjle til cykeltræning


