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Gangbord med oprejsning

Bure Rise & Go er et omkostningseffektivt gangbord, som er forfinet med
en patenteret oprejsningsfunktion. Takket være den elektriske oprejsning er
Bure Rise & Go et ganghjælpemiddel, et oprejsningshjælpemiddel og et
forflytningshjælpemiddel i ét og samme produkt.

Nu fås Rise & Go også med eldrevet spredning af bundstativet.
Den fleksible spredning i kombination med en lavere højde over bundstativet,
giver en øget fleksibilitet uanset patientsituation på sygehus eller i hjemmet.

Trin 1
Selen sættes på plads over/under ryggens
nederste del. Remmene justeres, og underbensstøtten indstilles i rette position.

Trin 2
Patienten holder hænderne på håndtagene, og
den eldrevne oprejsning indledes. Ved hjælp af
den unikke sele og gangbordets vertikale løfteretning, følger et naturligt bevægelsesmønster.

Unik oprejsningshjælp

Bure Rise & Go sparer både tid, plads og penge. Her får man et
ganghjælpemiddel, et oprejsningshjælpemiddel og et forflytningshjælpemiddel i ét og samme produkt, hvilket gør konceptet meget
omkostningseffektivt.
Bure Rise & Go skaber mulighed for en meget bedre arbejdsergonomi for dig, der plejer, træner og arbejder sammen med
patienter. Takket være den intelligente oprejsningshjælp skabes en
tryg, sikker og naturlig oprejsning, som ikke bebyrder plejepersonalet.
Produktet består af et gangbord med tilhørende sele og fastsættelsesremme. Selen fås i forskellige størrelser (S,M L og XL) og
er delt bagtil, hvilket gør eksempelvis toiletbesøg lettere.
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Trin 3
Efter oprejsningen vinkles underbensstøtterne
væk, og patienten kan straks begynde at gå med
gangbordet som støtte. Alternativt, placerer
patienten fødderne på en ståplade og er efter
oprejsningen, parat til at blive flyttet.

Ved oprejsning udnyttes elmotorens løftekraft. Fæstningen i gangbordet gør, at afstand mellem bruger og gangbord mindskes i takt
med, at gangbordet hæves til stående. Sammenlagt giver Bure Rise &
Go en mindsket arbejdsbelastning, og er en investering i personalets
helbred og brugerens genoptræning.

Nu fås Rise & Go også med eldrevet spredning af bundstativet.
Den fleksible spredning i kombination med en lavere højde over
bundstativet, giver en øget fleksibilitet uanset patientsituation på
sygehus eller i hjemmet.

Rise & Go DB
EL
Stabilt
Gangbordet har anatomiske puder, som aflaster
skuldre, arme og nakke. I
stedet flyttes fokus til større
muskelgrupper som benog brystmuskulatur. På den
måde forbedres stabiliteten,
og bordet bliver lettere at
styre.

Lettilgængelig håndkontrol
Håndkontrollen er anbragt,
så plejeren eller brugeren nemt
kan nå den med begge
hænder.

Udfoldelige armlæn
De anatomisk udformede armlæn på
Bure Rise & Go er udfoldelige for at
brugeren på en nem måde skal kunne
nå håndtagene ved oprejsning.

Ergonomiske håndtag
Ergonomisk udformede håndtag, som kan justeres trinløst i
alle retninger for bedste, individuelle tilpasning. Vigtigt ikke
mindst for strokepatienter, som
på denne måde kan opnå deres
oprindelige håndstilling.

Holdbart
Gangbordene er konstrueret til at
holde længe. Eksempelvis, er der et
ekstra forstærkningsbånd om armlænspuderne for at forhindre, at det revner
ved påkørsel fra siden

Smidig og trinløs justering
Med eldrevet hævning og
sænkning bliver det nemt at
forudindstille gangbordet til
rette højde. Når patienten
herefter er på plads, kan højden finjusteres trinløst, så den
bliver bekvem, giver den rette
støtte og er optimal for gang.

Unik
oprejsningssele
Oprejsningsselen
er udformet til at
komme så langt
ned bagom som
muligt. Dette giver
en optimal støtte,
hvilket fører til en
naturlig oprejsningsbevægelse.

Eldrevet oprejsning
Bure Rise & Go er en fortrinlig
assistent ved oprejsning
af patient eller bruger.
Belastningen af personalet,
herunder risikoen for slidskader, minimeres.

Underbensstøtter ved oprejsning
Bure Rise & Go er udstyret med underbensstøtter, som bidrager til en mere hensigtsmæssig oprejsning. Underbensstøtterne er
regulerbare i højden, og skubbes enkelt til
side for større benplads.

Tåler vand
Alle el-detaljer på Bure Rise
& Go har elsikkerhedsklasse IP 65, og kan dermed
også anvendes i våde rum.

Låsbare hjul
Bure Rise & Go har individuelt, låsbare hjul som
standard på alle fire hjul.

Lav højde
Den lave højde over gulvet minimerer
problemer med at komme ind til brugerens kørestol, seng eller stol.

Benstativ med elbenspredning
Elbenspredningen gør det enkelt at placere gangbordet
tæt på brugeren, uafhængigt af sengekonstruktion, kørestols- eller stolebredde. Dette letter personalet - især ved
oprejsning af patienter. Med benene i yderposition bliver
gangbordet meget stabilt, og kan med fordel benyttes af
brugeren selv. Dette gør det meget lettere for patienter
med behov for ekstra gangplads.

Åben og forstærket konstruktion
Den åbne konstruktion giver samme stabilitet, men større
manøvreringsplads. Patienten behøver ikke føle sig indelukket,
og det bliver lettere for dig der hjælper til, ved oprejsning eller påklædning. Bure Rise & Go er desuden forstærket og forlænget for ekstra
stabilitet ved oprejsning.
Alle gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125 mm hjul – bedes angivet ved
bestilling. (Hvis der ikke angivet noget andet, gælder højdemålene nedenfor produkter
med 125 mm hjul.) Nedenfor vises eksempler på mulige artikelkombinationer.

Tekniske specifikationer
Art. Nr.

HMI-Nr.

Produkt

Testet og godkendt ifølge SS-EN-12182:1999
Bredde, ydermål

Max brugervægt

Længde

Højde

Armlæn/Indermål

56-309-75

104879

Bure Rise & Go DB med elektrisk benspredning, 75mm

66-106 cm

150 kg

101 cm

90-130 cm

34-67 cm

56-309-75-PU

104871

Bure Rise & Go DB med elektrisk benspredning, 75mm

66-106 cm

150 kg

101 cm

90-130 cm

34-67 cm

56-309

120294

Bure Rise & Go DB med elektrisk benspredning

66-106 cm

150 kg

101 cm

95-135 cm

34-67 cm

56-309-PU

83804

Bure Rise & Go DB med elektrisk benspredning

66-106 cm

150 kg

101 cm

95-135 cm

34-67 cm

56-384-MULTI-XS

120299

Oprejsningssele Multi / XS

85-90 cm

150 kg

-

-

-

56-384-MULTI-S

120300

Oprejsningssele Multi / S

95-105 cm

150 kg

-

-

-

56-384-MULTI-M

120301

Oprejsningssele Multi / M

105-120 cm

150 kg

-

-

-

56-384-MULTI-L

120302

Oprejsningssele Multi / L

110-140 cm

150 kg

-

-

-

56-384-MULTI-XL

120303

Oprejsningssele Multi / XL

130-160 cm

150 kg

-

-

-
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Rise & Go
EL
Stabilt
Gangbordet har anatomiske puder, som aflaster
skuldre, arme og nakke. I
stedet flyttes fokus til større
muskelgrupper som benog brystmuskulatur. På
den måde forbedres
stabiliteten, og bordet bliver
lettere at styre.

Lettilgængelig håndkontrol
Håndkontrollen er anbragt,
så plejeren eller brugeren nemt
kan nå den med begge
hænder.

Ergonomiske håndtag
Ergonomisk udformede håndtag, som kan justeres trinløst i
alle retninger for bedste, individuelle tilpasning. Vigtigt ikke
mindst for strokepatienter, som
på denne måde kan opnå deres
oprindelige håndstilling.

Udfoldelige armlæn
De anatomisk udformede armlæn på
Bure Rise & Go er udfoldelige for at
brugeren på en nem måde skal kunne
nå håndtagene ved oprejsning.

Holdbart
Gangbordene er konstrueret til at
holde længe. Eksempelvis, er der et
ekstra forstærkningsbånd om armlænspuderne for at forhindre, at det revner
ved påkørsel fra siden

Smidig trinløs justering
Med eldrevet hævning og
sænkning bliver det nemt at
forudindstille gangbordet til
rette højde. Når patienten
herefter er på plads, kan højden finjusteres trinløst, så den
bliver bekvem, giver den rette
støtte og er optimal for gang.

Eldrevet oprejsning
Bure Rise & Go er en fortrinlig
assistent ved oprejsning
af patient eller bruger.
Belastningen af personalet,
herunder risikoen for slidskader,
minimeres.

Tåler vand
Alle el-detaljer på Bure
Rise & Go har elsikkerhedsklasse IP 65, og kan
dermed også anvendes i
våde rum.

Unik
oprejsningssele
Oprejsningsselen
er udformet til at
komme så langt
ned bagom som
muligt. Dette giver
en optimal støtte,
hvilket fører til en
naturlig oprejsningsbevægelse.

Underbensstøtter ved oprejsning
Bure Rise & Go er udstyret med underbensstøtter,
som bidrager til en mere hensigtsmæssig oprejsning. Underbensstøtterne er regulerbare i højden,
og skubbes enkelt til side for større benplads.

Træderør for stabilitet
Som en ekstra sikkerhed har
Bure Rise & Go et træderør som
sikrer, at gangbordet står stille ved
oprejsning.

Åben og forstærket konstruktion
Den åbne konstruktion giver samme stabilitet, men større manøvreringsplads. Patienten behøver ikke føle sig indelukket, og det bliver
lettere for dig der hjælper til, ved oprejsning eller påklædning. Bure
Rise & Go er desuden forstærket og forlænget for ekstra stabilitet ved
oprejsning.

Låsbare hjul
Bure Rise & Go har fire
individuelt, låsbare hjul
som standard.

Håndbremse og retningsspærrede hjul
Som tilbehør fås en- eller tohåndsbremse der placeres således, at
brugeren selv kan nå den fra sin gå-position. Håndbremsen virker på
baghjulene og på de retningsspærrede hjul, der gør det lettere for
brugeren at holde rette kurs under gang.

Alle gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125 mm hjul – angiv venligst ved bestilling.
(Hvis der ikke angivet noget andet, gælder målene nedenfor produkter med 125 mm hjul.) Nedenfor vises eksempler på mulige artikelkombinationer.

Tekniske specifikationer
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Testet og godkendt ifølge SS-EN-12182:1999

Art. Nr.

HMI-Nr.

Produkt

Bredde, ydermål

Max brugervægt

Længde

Højde

Armlæn/Indermål

56-316

-

Bure Rise & Go Gangbord

77 cm

150 kg

92 cm

97-137 cm

34-67 cm

56-316-75

-

Bure Rise & Go Gangbord, 75 mm

77 cm

150 kg

92 cm

92-132 cm

34-67 cm

56-333-STD

-

Ståplade kort

-

150 kg

-

-

-

56-383-STD

-

Ståplade lang

-

150 kg

-

-

-

56-384-MULTI-XS

120299

Oprejsningssele Multi / XS

85-90 cm

150 kg

-

-

-

56-384-MULTI-S

120300

Oprejsningssele Multi / S

95-105 cm

150 kg

-

-

-

56-384-MULTI-M

120301

Oprejsningssele Multi / M

105-120 cm

150 kg

-

-

-

56-384-MULTI-L

120302

Oprejsningssele Multi / L

110-140 cm

150 kg

-

-

-

56-384-MULTI-XL

120303

Oprejsningssele Multi / XL

130-160 cm

150 kg

-

-

-

Tillbehör
Tilbehør
Dropholder med fæste
Skaber gode muligheder
for patienten for at bevæge
sig frit i rummet, på afdelingen eller i hjemmet. Leveres
sammen med fæste.

Håndkontrol
GATE PLUS indebærer et antal
ekstra funktioner såsom flere hastigheder og service/batteriindikator i
håndkontrollen.

Håndbremse med én eller to bremser
Således kan brugeren selv bremse bordets
bevægelse. Gåbordet har retningsspærrede
hjul, for ekstra sikkerhed/støtte. Enhåndsbremse fås både som venstre og højre.
Når håndbremsesættet er monteret,
øges bundstativets bredde med 2 cm.

PU-puder
PU-puder kan vælges ved
bestilling og alternativt efterbestilles. Disse puder har ingen
perforeringer eller smudssamlende kanter. Et godt
alternativ, når man stiller høje
krav til arbejdsmiljø og hygiejnekontrol. Bemærk, at ydermål
med PU-puder forøges med
+5cm.

Styring af løft/sænk samt
benspredning i håndtagene
Vi tilbyder styring med trykknap alternativt vippekontakt. Samtlige funktioner kan
manøvreres på denne måde, og dette
tilbehør kan også eftermonteres og ved
behov, benyttes i kombination med ordinær
håndkontrol.

Indstillelig
sidestøtte
Forhindrer at armene
glider af armstøttepuderne. Justeres
trinløst langs med
gangbordets side,
hvilket stabiliserer
gangen yderligere.
Sidestøtten fås også
i PU-udførelse.

Blød kurv med fæste
Kurv med fæste har
plads til det allervigtigste.

Iltflaskeholder med fæste
Således, behøver patienten ikke at
være begrænset til at ligge i sengen.

Underbensstøtte
Underbensstøtten letter mobilisering/
oprejsning. Bør dog anvendes med
ståplade og træderør, for at undgå
vælterisiko bagud.

Træderør
Fungerer som modvægt og
giver ekstra stabilitet og sikkerhed, når gangbordet skal
anvendes ved oprejsning.
Standard på Bure Rise & GO.
Kan ikke anvendes på bord
med spredbart bundstativ.
Retningsspærret hjul
125 mm
100 mm
75 mm

Ståplade
Ståpladen er et glimrende supplement i de
tilfælde, hvor man ønsker at anvende gangbordet til mobilisering/forflytning. Fås i en kort
og lang version.
Hjul med bremse
125mm
100mm
75 mm

Hælbånd til ståplade
Håndbremsesæt
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Tilbehør
NYHEDER
Dropholder med fæste

Sidestøtte/Sidestøtte PU

Ståplade kort/lang

Håndbremsesæt DB

Håndbremsesæt standard

Hjul med bremse 75, 100,
125 mm

Blød kurv

Iltflaskeholder med fæste

Armstøttepuder/
underbensstøtte PU

Kørehåndtag

Hælbånd/ståplade

Styring/håndtag
– vippekontakt

Styring/håndtag
-trykstrømafbryder

Væltebeskyttelse – bagud

Træderør

Håndkontrol PLUS

Hjul med retningsspærre 75,
100, 125 mm

Ståplade kort/lang,
svinghjul (SW)

Gangtrænings Kit Multi
Med Gangtræningskit MULTI,
sådan gør du din oprejsningssele
til en gangtræningssele

Du
vel,att…
at…
Du ved
vet väl
TIPS!
TIP!

Den nye Bure DB har en lavere frihøjde end
tidligere, hvilket gør det betydeligt enklere at
komme ind under sengen og dermed komme
nærmere på brugeren. Bure DB bliver i kombination med 75 mm. hjul, ekstra lav.
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Hvis du vælger et gangbord med elektrisk benspredning, så vælger du også en øget fleksibilitet. Du kommer tæt på patienten, uanset
bredde på kørestol, seng eller stol.

Ståpladen er et glimrende tilbehør i de tilfælde,
hvor man ønsker at anvende gangbordet til
mobilisering/oprejsning eller forflytning. Ståpladen er tilstrækkelig smal til at kunne anvendes med de fleste kørestole. I de fleste tilfælde,
kan ståpladen være mellem kørestolens forhjul.

Vejledning
TILBEHØR

Benævnelse

Art.Nr.

Bure Rise & Go

Bure Rise & Go DB

Armstøttepuder/Knæstøttepude PU, Rise & Go (DB)

57-372

X

X

Dropstativ inkl. holder

56-338

X

X

Gangtræningskit Multi, Rise & Go (DB)

56-388-KIT

X

X

Hjul				
Hjul med bremse 75 mm
56-387
X
X
Hjul med bremse 100mm
56-358
X
X
Hjul med bremse 125mm
56-361
X
X
Hjul med retningsspærring 75 mm
57-043
X
X
Hjul med retningsspærring 100mm
56-355
X
X
Hjul med retningsspærring 125mm
56-359
X
X
Hælbånd/ståplade

58-328-1

X

X

Kørehåndtag

57-391

X

X

Manuel bremse				
Manuel bremse, 2 hånds, Rise & Go
56-339-3-0
X
Manuel bremse, 1 hånds, Rise & Go
56-339-3-1
X
Manuel bremse, 2 hånds, Rise & Go DB
56-339-4-0		
X
Manuel bremse, 1 hånds, Rise & Go DB
56-339-4-1		
X
Blød kurv med fæste

56-389

X

X

PLUS				
Håndkontrol PLUS inkl. holder, Rise & Go
58-375-1
X
Håndkontrol PLUS inkl. holder, DB/Rise & Go DB
58-375-2		
X
Sidestøtte
Sidestøtte PU

56-337
56-337-PU

X
X

X
X

Styring/Håndtag				
Knapsæt FK, Op/Ned, Normal hastighed, et htg*
58-387-1
X
X
Knapsæt FK, Op/Ned, Høj hastighed, et htg*
58-387-2
X
X
Knapsæt FK, Spredning, et htg*
58-387-3		
X
Knapsæt TK, Op/Ned, Normal hastighed, to htg*
58-388-1
X
X
Knapsæt TK, Op/Ned Høj hastighed, to htg*
58-388-2
X
X
Knapsæt TK, Spredning, to htg*
58-388-3		
X
Y-kabel til knapsæt – et per Gangbord*
57-022-1
X
X
Y-kabel til anvendelse af Håndkontrol sammen med Knapsæt
57-022-3
X
X
Ståplader***				
Ståplade kort, STD
56-333-STD, 56-333-SW-STD
X
Ståplade kort, DB
56-333-DB, 56-333-SW-DB		
X
Ståplade lang, STD
56-383-STD, 56-383-SW-STD
X
Ståplade lang, DB
56-383-DB, 56-383-SW-DB		
X
Væltebeskyttelse bagud,, Std/Low/Ortho/Space**

57-387

X

Træderør, Std/Rise & Go

56-331-1

X

Flaskeholder inkl. fæste

56-336

X

X

Oprejsningssele MULTI med bånd (S, M, L, XL), Rise & Go (DB)

56-384-MULTI-S-M-L-XL

X

X

*Ved eftermontering kræves der udstyr til at bore huller i stativet.
**Kan ikke monteres med en Manuel bremse.
*** /SW er en variant med svinghjul.
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Bure Rise & Go™
Gangbord med oprejsning

Ståpla
de
med fo n kan
anvend rdel
e
forflytn s ved
ing!

• BURE RISE & GO er en komplet løsning, som
sparer både tid, plads og penge hvilket bliver
meget omkostningseffektivt.
• TRYG OG SIKKER oprejsning og forflytning giver
et bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet.
• DEN UNIKKE oprejsningshjælp giver en naturlig
oprejsning, hvor patienten selv kan være aktiv.
• BURE RISE & GO er et patenteret og beskyttet
design af GATE Rehab Development AB.
• GANGBORDET KAN anvendes med ståplade,
hvilket letter forflytninger.
• SELEN VASKES ved 60°, og takket være den delte
udformning er den enkel og smidig at bære
også ved eksempelvis toiletbesøg.
• BURE RISE & GO er udstyret med en elektrisk,
smidig og trinløs højdejustering.
• Nu fås Rise & Go også med eldrevet spredning
af bundstativet for fleksibilitet, uanset brugermiljø.

Se også filmen om Bure Rise & Go!
www.gaterd.se

Gangtræningskit/Multi
(Tilbehør)
Gangtræningskit/Multi er et tilbehør, som
anvendes for øget sikkerhed ved
gangtræning i produktet Bure Rise & Go.
Produktets lyskestropper og fastsættelseskroge minimerer risikoen for fald, hvis
brugeren bliver svimmel eller lignende.

Vil du vide mere?

D I S T R I B U T Ø R A F G AT E - P R O D U K T E R :

WE DO BETTER.

Handicare A/S
Bredgade 45, 7400 Herning
Tel: 70 22 43 41
www.handicare.dk • info@handicare.dk
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Kontakt os på: tel +46 371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele
info@gaterd.com | www.gaterd.com

