


2 Dynamic Pacer

Pacer er nyskabende og findes nu i 4 størrelser. Velkendt kvalitet og et produkt skabt af mennesker med stor erfaring gennem mange 
årtier ..
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Pacer Dynamic har egenskaber du ikke har set tidligere. Produktet er nyskabende og findes nu i 3 størrelser. Velkendt kvalitet og et produkt skabt 
af mennesker med stor erfaring gennem mange årtier... Pacer er verdenskendt, nu i ny forbedret model. MPS Dynamic sædestøtte er en nyhed 
som ikke er set tidligere, med flere indbyggede funktioner. Fri, stabil og let gang, fiksering som følger alle kroppens bevægelser, f.eks. som op/
ned og sidevejs. Stort og gennemtænkt tilbehørsprogram.
Kan leveres med Kombiunderstel til udebrug til str 2 og 3. Stort utvalg af løsninger for hånd- og fodfiksering.

Pacer standard:
• Hjul m/bremse
• Slæbebremse
• Retningsspærre
• Regulerbar højde
• Omsluttende kropsstøtte
• MPS Dynamic sædstøtte
• Underarmsstøtte multiregulerbare
• Håndtag
• Skubbehåndtag
• Øvre ramme dynamisk
• Stort tilbehørsprogram
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Flerpositionssæde  Gør det muligt 
med finjusteringer af bækkenets posi-
tion når du bruger den som fremad-
gående eller træk ganghjælpemiddel.

Den dynamiske topramme støtter 
optimal fysisk gang – både lodret og 
vandret!

DYNAMIC PACER 	HØJDEPUNKTER

Vi er stolte over at præsentere Dynamic Pacer, det aller første ganghjælpemid-
del som optimalt understøtter det naturlige gangmønster.

Det midterste modul er udstyret 
med en gasfjeder, som gør det 
lettere at justere højden, så det 
bliver betydelig enklere at bevæge 
sig fra siddende til stående.
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PACER / DYNAMIC PACER 	ALTERNATIVER

Øvre ramme standard Øvre ramme dynamisk

Understel standard Understel kombi Understel for 
løbebånd/gåbånd

Det smidige og kompakte  
understel standard egner sig inden-
dørs brug.

Understel kombi egner sig til indendørs 
brug, men kan også bruges udendørs i 
kombination med den funktionelle gang-
bremse og parkeringsbremse.

Understel til løbebånd: Dette understel er udviklet for at gangstøtten skal 
kunne bruges på et løbebånd/gåbånd for gåtræning. Det kan også bruges 
som et standard understel, hvis det er nødvendigt med en mere stabil base. 

Øvre ramme Pacer: for brugere som 
ikke behøver dynamisk støtte
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Götz-Neumann, Kirsten. Gehen verstehen. (Forstå det at gå). Stuttgart: Georg Thieme 
Verlag, 2006. Side 25 + 26.
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DYNAMIC PACER 	HØJDEPUNKTER

Hvorfor dynamisk?
Det at gå er en svær kompleks aktivitet. Når vi snakker om dynamisk gåtræning, refererer vi ofte til de store ændringer, som sker i krop og vægt ved vanlig 
gang, men som vi ikke tænker over. 
Vi er overbeviste om, at et bækken i rigtig position kombineret med dynamisk bevægelse er afgørende, hvis man skal få udbytte af gåtræning. Med Dynamic 
Pacer tilbyder vi et ganghjælpemiddel som hjælper dig med at opnå rigtig position. Det giver støtte under det dynamiske skifte og under tyngdeoverføringen 
som kræves for at opnå en effektiv, energieffektiv og fysiologisk rigtig gang. 

Vandret bevægelse: 5 cm Lodret bevægelse: 8 cm
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Sædedybde: Hvis du indstiller 
sædets dybde, kan du positionere 
bækkenet optimalt i forhold til 
overkroppen.  
Justering: 13 cm

Sædevinkel: Bækkenet kan 
vippes fremover eller bagover 
ved at vinkle sædet og dermed 
optimalisere gangen.
Vinkel fremover: 7,5° og 15°
Vinkel bagover: 7,5° og 15°

DYNAMIC PACER 	HØJDEPUNKTER

Flerpositionssæde
Flerpositionssædet er et meget effektivt tilbehør for at optimalisere gangen. Det gør det mulig at ændre bækkenets 
position hurtigt og nøjagtigt, uanset om du bruger det som fremadgående eller træk ganghjælpemiddel. Kan indstilles i 
fire retninger og kan dermed tilpasses alle brugers holdning og monteres både på standard og dynamisk øvre ramme. 
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Du kan indstille højden nøjagtig 
ved hjælp af gradueringen på 
stangen.

DYNAMIC PACER 	HØJDEPUNKTER

Gasfjederen aktiveres med en manu-
el knap. Dette betyder at højden nemt 
kan justeres med en hånd.

Det midterste modul gør det enkelt ved forflytning.
Dette modul i øvre ramme på Dynamic Pacer er udstyret med en gasfjeder. Hele den øvre ramme kan sænkes ved forflytning ved 
hjælp af det midterste modul. Sædet bør sænkes til tilsvarende sædehøjde og brugeren behøver bare at glide fremover for at forflytte 
sig. Gasfjederen hjælper brugeren med at komme op i stående stilling.
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De to forskellige design på den øverste 
ramme fungerer som en omsluttende base 
rundt om kroppen og gør så der kan instal-
leres forskellige typer kropsstøtte/tilbehør. 

Flerpositionssædet er et godt og effektivt 
tilbehør til at optimere gangen. Det gør det 
muligt at ændre bækkenets position hurtigt 
og nøjagtigt, uanset om du bruger det 
som fremadgående eller træk ganghjæl-
pemiddel. Det kan indstilles i fire retninger 
og kan dermed tilpasses alle brugerens 
holdninger og monteres både på standard 
og dynamisk øvre ramme. 

Den solide og stilrene 
design på Dynamic Pacer 
giver en følelse af sikker-
hed samtidig med, at den 
giver den bevægelsesfrihed 
som kræves for funktionel 
gang. 

Polstrede underarmsstøtter eller 
armstøtter med flere justerings-
muligheder findes som tilbehør. De 
giver god støtte og aflaster noget af 
kropsvægten. De kan indstilles så de 
passer til de mest komplekse brugere.  

PACER / DYNAMIC PACER DYNAMIC PACER 	OVERSIGT
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1 bruger – 3 brugsområder – 3 understel
Modulsystemet Dynamic Pacer giver stor fleksibilitet med hensyn til brugsområder. Den øvre 
ramme (standard eller dynamisk) kan enkelt løftes af fra understellet og flyttes over på et andet. 

Understel standard til 
indendørs brug

PACER / DYNAMIC PACER DYNAMIC PACER 	MODULSYSTEM

Understel kombi til kom-
bineret ude- og indendørs 

brug
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PACER / DYNAMIC PACER DYNAMIC PACER 	FUNKTIONER

Overkropsstøtten lukkes med en 
spænde og kan nemt åbnes igen.

Overkropsstøtten giver brugeren den nødvendige støtte.
Den flerfunktionelle overkropsstøtte kan justeres trinløst afhængig af brugerens behov for støtte.  
Den kan justeres i vinkel, dybde og højde for at give den optimale stilling.

Vinkeljusteringen på overkropsstøt-
ten gør det muligt at positionere 
overkroppen individuelt, så det 
bliver lettere at sætte i gang og gå.

Den bløde polstring omslutter 
overkroppen og giver bruge-
ren god støtte og sikkerhed.

Dynamic Pacer
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PACER / DYNAMIC PACER 	FUNKTIONER

Dynamic Pacer kan udstyres med 
en gang- og parkeringsbremse 
som et tilvalg.  
Parkeringsbremsen aktiveres 
ved at skubbe bremsehåndtaget 
fremover. Hvis brugeren trækker i 
bremsehåndtaget når han eller hun 
går, bremses Dynamic Pacer.
i  Gang- og parkeringsbremsen 

kan kun bruges i kombination med 
understel kombi og armstøtterne 
med flere justeringsmuligheder. 
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Flerfunktionelle hjul Hjulene på Pacer/Dynamic Pacer har virkelig mange mu-
ligheder. De er udstyret med en friktionsbremse, returløbsstop, parkeringsbremse 
og retningsspærre.

PACER / DYNAMIC PACER DYNAMIC PACER 	FUNKTIONER

Hjul til understel standard Hjul til understel kombi

Foran

Parkeringsbremse

Frigøre retningsspærre

Modstanden til den indbyggede 
slæbebremse kan justeres her.

Aktivere retningsspærre

Returløbsstop er indbygget som 
standard. Hvis du har den på, hindrer 
det at Pacer/Dynamic Pacer utilsigtet 
ruller bagover.

Aktivere retningsspærreAktivere retningsspærre



Slingsæde

Støttepolster for 
bækkenfiksering

Ankelsele Tilbehørstaske

Bord

Lårpositioneringsstøtte

Omsluttende overkropsstøtte

MPS Dynamic sædestøtte

Alternative gåhåndtag
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DYNAMIC PACER 	TEKNISKE DATA
Tekniske data standardmodel

Str. 0 Str. 1 Str. 2 Str. 3

Albuehøjde 39–52 cm 47-70 cm 61–89 cm 81–119 cm

Bredde totalt

Understel standard 52 cm 58 cm 66 cm 71 cm

Understel kombi - - 76 cm 81 cm

Understel til løbebånd/gåbånd - 89 cm 89 cm 89 cm

Understel til løbebånd/gåbånd, bredde - 102 cm 102 cm 102 cm

Længde totalt

Understel standard 57 cm 66 cm 76 cm 91 cm

Understel kombi - - 91 cm 103 cm

Understel til løbebånd/gåbånd - 104 cm 104 cm 104 cm

Højde på øvre ramme
Understel standard/kombi 32 cm 41-53 cm 55–69 cm 72–98 cm

Understel til løbebånd/gåbånd - 58–89 cm 60–93 cm 76–119 cm

Understelhøjde (uden øvre 
ramme)

Understel standard/kombi - 28 cm 37 cm 41 cm

Understel til løbebånd/gåbånd - 53 cm 53 cm 53 cm

Vægt ramme 

Understel standard 4,6 kg 5,2 kg 6,8 kg 7 kg

Understel kombi - - 8,4 kg 7 kg

Understel til løbebånd/gåbånd - 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg

Understel til løbebånd/gåbånd, bredde - 12,7 kg 12,7 kg 12,7 kg

Øvre ramme standard - 2,7 kg 3,4 kg 4,4 kg

Øvre ramme dynamisk - 3,4 kg 5,2 kg 6,1 kg

Pacer komplet 6,8 kg 10,3 kg 12,9 kg 14,3 kg

Pacer Dynamic komplet - 16,6 kg 22,9 kg 24,9 kg

Dynamisk bevægelse øvre ramme
Lodret - 3,5 cm 8 cm 8 cm

Vandret - 4 cm 5 cm 5 cm

Maksimal bredde understel for gan-
ganalyse

Understel til løbebånd/gåbånd - 74 cm 74 cm 74 cm

Understel til løbebånd/gåbånd, bredde - 86 cm 86 cm 86 cm

Maksimal højde understel stabil Understel til løbebånd/gåbånd - 28 cm 28 cm 28 cm

Vendediameter 85 cm 95 cm 105 cm 120 cm

Maks. belastning 23 kg 34 kg 68 kg 91 kg
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