Vind de vrijheid van bewegen terug
met Gowing2, de nieuwe generatie
armondersteuning.
Dynamische armondersteuning Gowing2

• Gowing2

• Human interface

• EneaSwitch2

Gowing2 is niet alleen effectief en elegant, ook geeft het de gebruiker de natuurlijke
bewegingsvrijheid terug. De meest innovatieve hybride armondersteuning op de markt.
Gowing2 ondersteunt bij het uitvoeren van een groot aantal dagelijkse handelingen zoals
eten, drinken, tandenpoetsen en het bedienen van een smartphone of computer.

Voor wie is Gowing2 bedoeld?

De voornaamste gebruikersgroep van Gowing2
betreft: personen met beperkte arm- en handfunctie
die belangrijke handelingen inclusief eten, drinken,
gezichtsverzorging, bediening van een telefoon en het
besturen van een rolstoel niet meer kunnen uitvoeren.

Wat maakt Gowing2 uniek?

Het belangrijkste voordeel van Gowing2 is het teruggeven
van zelfregie en bewegingsvrijheid. Maar Gowing2 biedt
meer voordelen:
• Gowing2 is snel en eenvoudig aan te passen aan
diverse situaties en omgevingen. Middels een compact
en licht bedienbaar bedieningspaneel. Uitbreiding
met ander type schakelaars behoort ook tot de
mogelijkheden.
• Gowing2 is een hybride armondersteuning wat inhoudt
dat zowel opgeslagen kracht als externe energie
gebruikt wordt ten behoeve van de ondersteuning.
• Het gebruik van Gowing2 is eenvoudig en intuïtief.
• Gowing2 is robuust, samen met onder andere een
geïntegreerd dempingssysteem en zelfherstellend
vermogen zorgt dit ervoor dat de armondersteuning
zeer duurzaam en veilig is.
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• Door het elegante design heeft Gowing2 een moderne
uitstraling.
• Gowing2 biedt een hoog comfort door een uitgebreid
assortiment van armschalen, elleboog- en polssteunen
voorzien van zacht en huidvriendelijk materiaal.
• Gowing2 kan op verschillende voorzieningen
gemonteerd worden. Denk hierbij aan een elektrische
rolstoel, maar ook aan een trippelstoel of een
verrijdbaar onderstel.
• Gowing2 is eenvoudig afneembaar van de voorziening
en kan worden opgeborgen in de bijgeleverde op maat
gemaakte koffer.

Voor wie is Gowing2 niet inzetbaar?

Gowing2 biedt helaas geen oplossing in volgende
situaties:
• Personen met een hoge dwarslaesie (ca. C4 niveau).
• Volledige uitval van de armfunctie en/of handfunctie.
• Ernstige spasticiteit.
• Die wel zelfstandig uit kan voeren.
In dit geval willen wij u graag doorverwijzen naar uw
leverancier om te bespreken welke andere mogelijkheden
er zijn.

