
 

 

 

iFLOAT 

Når man har nedsat muskelkraft, kan 

daglige aktiviteter såsom spisning og 

arbejde være alvorligt trættende. 

Den mekaniske armstøtte er designet til 

folk med nedsat muskelfunktion - uanset 

årsagen. 

Den mekaniske armstøtte kompenserer 

vægten af armen på en sådan måde, at 

man med minimal kraft kan bevæge armen 

med stor horisontal og vertikal rækkevidde. 

Det er den lodrette bevægelseskompen-

sation, der gør daglige gøremål meget 

enklere at udføre. 

iFLOAT kan let monteres på et bord ved hjælp af et skruestik eller på en 

(køre-)stol ved hjælp af et beslag. Skruestikket har en 'bred munding', så den 

kan bruges på de fleste typer af borde og bordtykkelser. 

Uanset om iFLOAT bruges på et bord eller en kørestol kan armstøtten nemt 

parkeres, så man hurtigt kan frigøre sig fra armstøtten, når man er færdig 

med at bruge den. 

Ligeledes kan iFLOAT justeres i løbet af få sekunder, så armen balancerer 

afslappet i armstøtten, uden at skulderen trækkes op eller hænger uhen-

sigtsmæssigt ned og giver en skæv siddestilling. 



 

 

 

 

FAKTA: 

 iFLOAT gør armen lettere, da den bærer armens vægt under 

aktiviteten 

 iFLOAT giver en fri vandret og lodret bevægelse uden stor 

anstrengelse 

 Faciliterer til armens naturlige bevægemønster 

 Armstøtten kan justeres trinløst og på få sekunder, så man hurtigt er i 

gang 

 Kan fastgøres på de fleste borde ved hjælp af skruestikket - og på 

stole og kørestole med et særligt beslag 

 Ergonomisk arm- og albuestøtte 

 Nem parkering af iFLOAT, når man er færdig, eller når den ikke 

benyttes 

 iFLOAT er nem at bringe med sig, hvis man ønsker at bruge den andre 

steder 

 Samlet vægt af iFLOAT: 2,2 kg. 

 

Se mere på www.gmcare.dk 
Ønsker du at høre nærmere er du også velkommen til at kontakte os på telefon 

51 15 01 10 

eller på mail info@gmcare.dk 

Du er også velkommen 

til at komme forbi vores showroom på 

Bjergbygade 39 A 

4200 Slagelse 


