
Storleksguide
Dynamic Pacer

Vi rekommenderar att man utgår ifrån mått (A) Armbågshöjd.  

Armbågshöjd (A), mätt: 
Från: Fotsula
Till: Armbåge 

Axillmått (F), mätt:
Från: Golv till övre ram och bröststöd i lägsta höjd
Till: Övre ram och bröststödet i högsta höjd

Grenmått (G), mätt:
Från: Golv till ovansida MPS (övre ram och MPS i lägsta läge) 
Till: Golv till ovansida MPS (övre ram och MPS i högsta läge)

För fullständig tekniskdata se orderguide. 

Mini S M L XL

A Armbågshöjd (mått upp till armbågen) 39 – 52 cm 47 – 70 cm 61 - 89 cm 81 - 119 cm 86 - 124 cm

D Övre ramhöjd Underrede standard/kombi 32 cm 41 – 53 cm 55 - 69 cm 72 - 98 cm 79 - 104 cm

F Axillmått: Mätt med passande (bröststöd) för storleken 46 - 58 cm (S) 54 - 79 cm (S) 73 - 100 cm (M) 95 - 130 cm (L)

G Grenmått: Om du ska ha MPS (från fot till gren) -
25,5 - 51 cm

löper ca 13 cm
23 - 58 cm

löper ca 19 cm
41 - 87 cm

löper ca 22 cm

OBS! Tänk på att ta en större storlek på ram om MPS:en kommer för högt upp gentemot den övre ramen. Det får ej bli någon risk att falla över.
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Illustrationen till höger kan du använda som riktlinje när du väljer storlek på Dynamic Pacer.
(A) Armbågshöjd, (D) Övre ramhöjd, (F) Axillmått, (G) Grenmått.

Bilden visar vart den övre ramen bör hamna för att få optimal  
rörelsefrihet. Detta är såklart individuellt beroende på kroppsliga behov.

Tillbehör som bröststöd, underarmstöd m.fl är justerbara i höjd ca 12 cm. 
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