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Active ErgoBaum – For aktive voksne og børn med kroniske 
plager

Active ErgoBaum 7G er en ny generation af krykker som skiller sig meget 

ud fra alle andre hidtidige krykker. Disse krykker kommer med mange 

andre praktiske funktioner, som ikke findes på almindelige 

krykker/stokke. 

Krykkerne har indbygget affjedring i selve stellet og i håndtaget, som 

dæmper slag og stød. Disse er ofte smertefulde og kan være skadelige 

for folk med plager i led, skuldre, arme og hænder.

Krykkerne leveres som standard med

- Justerbart håndtag til individuel tilpasning for at reducere belastning 

på håndled

- Indbygget affjedring i selve stellet, samt krykkefødder/-sko lavet af 

antiskrid-gummi som giver bedre greb på underlaget

- LED-lys som gør det muligt at se hvor man sætter krykkerne og 

fødderne i mørke

- Reflekser 

- Kan lægges sammen så de fylder mindre

- Rem rundt om armen så man ikke taber krykken eller behøver at sætte 

den fra sig

- Knæstøtte som kan slåes op og ned med mulighed for at hvile benet

Active ErgoBaum er avancerede krykker som er designet til bedre 

komfort og bevægelighed. Skoen på krykkerne har patent, og er lavet så 

de giver en effektiv affjedring og friktion mod underlaget. Man kan 

vælge en mindre krykkefod/-sko, mindre håndtag, samt ingen 

knæstøtte, hvis man ønsker mindre vægt på krykkerne.

Hvorfor Active ErgoBaum?

- Kan lægges sammen og er enkle at transportere

- Mindre belastning på led i hænder, arme og skuldre. Dette kan 

muliggøre mere aktivitet for brugeren

- Lys, rem, affjedring mv. giver øget komfort og tryghed

Tilbehør: 

Større krykkesko til vinter med indbyggede pigge

Ultralight mindre krykkesko til letvægtsmodel

Hjælpemiddelbasen

Active ErgoBaum 7G: HMI-nr: 106645
Active ErgoBaum 7G Letvægt: HMI-nr: 106646
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