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Design avansat:
• Cinci degete articulate, cu reglaj electronic individual

• Degetul mare se poate roti manual, pentru a crea
diferite opțiuni de prindere

• Încheietura mâînii se poate roti manual sau poate
fi integrată o încheietură electronică (rotator)

• Șasiu din aluminiu, pentru durabilitate

• Gestionarea energiei pentru o viață extinsă a bateriei

• Semnal audio de avertizare la nivel scăzut al bateriei

• Compatibilă cu o gamă largă de dispozitive pentru
membrul superior

Caracteristici personalizate:
• software-ul my i-limb permite selectarea caracteri-

sticilor si personalizarea

• Prinderea vari permite o forță de strângere variabilă
pe deget

• aplicația my i-limb permite utilizatorului să schimbe
caracteristicile în mișcare

• Patru strategii de control disponibile- două dual site
și două single-site

• Trece automat într-o poziție de repaus după o
perioadăd activitate definită de utilizator

• Două variante de mărime: mediu și mic

• Două variante de culoare: negru și neutru

Pachet:
• Două mănuși  i-limb skin active
• 1 an garanție standard

Acționată de software-ul  biosim de la Touch 
Bionics, proteza de mână i-limb select, oferă 
posibilitatea de a fi personalizată  pentru o 
gamă largă de activități în mișcare.

Opțiuni de prindere și 
gesturi disponibile
• priza index-ului
• prindere laterală
• două moduri de parcare a degetului mare
• Patru opțiuni de prinderi de precizie
• Patru opțiuni de prindere cu trei degete

www.ortotech.ro
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Număr produs Descriere

PL307000 RH Medium Neutral

PL308000 LH Medium Neutral

PL309000 RH Small Neutral

PL310000 LH Small Neutral

PL311000 RH Medium Black

PL312000 LH Medium Black

PL313000 RH Small Black

PL314000 LH Small Black

Informații tehnice

Voltaj 7.4 V (nominal)

Max. Current 5 A

Capacitate baterie Reîncărcabilă lithium polymer; 7.4 V (nominal); 1300 mAh capacitate

Încărcare maximă pe mână (limită statică) 90kg / 198lb

Încărcare pe deget(limită statică) 32kg / 71lb
Timpul de la poziția deschis la prinderea de 
putere maximă 1.2 secunde

Greutate dispozitiv Greutate cu dispozitiv QWD  469 g (mic) și 479 g (mediu) 

Forces

Forța de prindere 10.2kg (100N)

Forța de prindere laterală 2.1kg (21N)
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