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Steg 1
Selen sätts på plats över ryggslut
och stuss. Remmarna justeras
och underbensstöden ställs in i rätt
position.

Gåbord med uppresning

Bure Rise & Go är ett kostnadseffektivt gåbord som förfinats med
en patenterad uppresningsfunktion. Tack vare den elektriska
uppresningen är Bure Rise & Go ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt.

Steg 2

Steg 3

Patienten håller händerna på handtagen och den
eldrivna uppresningen påbörjas. Med hjälp av den
unika selen och gåbordets vertikala lyftriktning följer
patienten ett naturligt rörelsemönster.

Efter uppresningen vinklas underbensstöden bort
och patienten kan direkt börja gå med gåbordet
som stöd. Alternativt placerar patienten fötterna
på en ståplatta och är efter uppresningen redo att
förflyttas.

Unik uppresningshjälp
Bure Rise & Go sparar både tid, plats och pengar. Här får
man ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett
förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt vilket gör
konceptet mycket kostnadseffektivt.
Bure Rise & Go skapar möjlighet till en bättre arbetsergonomi
för den som vårdar, tränar och arbetar tillsammans med
brukaren. Tack vare den intelligenta uppresningshjälpen
skapas en trygg, säker och naturlig uppresning som inte
sliter på vårdpersonalens ryggar.

Produkten består av ett gåbord med tillhörande sele och fastsättningsremmar. Selen finns i olika storlekar (S, M, L) och är
delad baktill vilket underlättar vid exempelvis toalettbesök.
Vid uppresning utnyttjas elmotorns lyftkraft och infästningen i
gåbordet gör att avstånd mellan brukare och gåbord minskas i
takt med att gåbordet höjs upp till stående. Sammantaget
leder Bure Rise & Go till en minskad arbetsbelastning och är en
investering i personalens hälsa och brukarens rehabilitering.

Stabilt
Gåbordet har anatomiska
kuddar som avlastar axlar,
armar och nacke. Istället
flyttas fokus till större
muskelgrupper som benoch bröstmuskulatur. På
så vis förbättras stabiliteten
och bordet blir lättare att
styra.

Ergonomiska handtag
Ergonomiskt utformade handtag
som kan justeras steglöst i alla
riktningar för bästa individuella
anpassning. Viktigt inte minst
för strokepatienter som på det
här sättet kan nå sin ”normala”
handställning.

Lättåtkomlig handkontroll
Handkontrollen är placerad
så att vårdarens alternativt
brukarens båda händer enkelt
kan nå den.

Utfällbara armstöd
De anatomiskt utformade armstöden på Bure Rise & Go är utfällbara
för att brukaren på ett enkelt sätt
ska nå handtagen vid uppresning.

Hållbart
Gåbordet har konstruerats för att hålla
länge. Exempelvis finns det ett extra förstärkningsband rund armstödsdynorna
för att förhindra att dess spricker vid
påkörning från sidan.

Smidig steglös justering
Med eldriven höjning och
sänkning blir det smidigt att
förinställa gåbordet till rätt
höjd. När patienten står på
plats kan höjden sedan finjusteras steglöst så att den
blir bekväm, ger rätt stöd och
är optimal för gång.

Eldriven uppresning
Bure Rise & Go är ett unikt
hjälpmedel vid uppresning
av patient eller brukare.
Personalens belastning minskas
och därmed också risken för
förslitningsskador.

Unik uppresningssele
Uppresningsselen är
utformad för att komma
så långt ner på stussen
som möjligt. Detta
ger ett optimalt stöd
vilket medför en naturlig
uppresningsrörelse.

Tål vatten
Alla eldetaljer på
Bure Rise & Go har
elsäkerhetsklassning
IP 65 och kan därmed
användas även i våta
utrymmen.

Låsningsbara hjul
Bure Rise & Go har fyra
individuellt låsbara hjul
som standard.
Underbensstöd vid
uppresning
Bure Rise & Go är utrustad med
underbensstöd som bidrar till
bättre uppresning. Underbensstöden är reglerbara i höjdled
och skjuts enkelt undan för
större benutrymme.

Tramprör för stabilitet
Som en extra säkerhet har Bure Rise
& Go ett tramprör som säkerställer att
gåbordet står still vid uppresning.

Öppen och förstärkt konstruktion
Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig
som hjälper till vid uppresning eller påklädning. Bure Rise & Go är dessutom
förstärkt och förlängd för extra stabilitet vid uppresning.

Handbroms och riktningsspärrade hjul
Som tillbehör finns det en- eller tvåhandsbroms
som placeras så att brukaren själv kan nå den från
sin gåposition. Handbromsen verkar på bakhjulen
och riktningsspärrade hjul underlättar för brukaren
att hålla rätt kurs vid gång.

Tekniska specifikationer
Testad och godkänd enligt SS-EN 12182:1999

Mått anges för bord med 125 mm hjul.
Bredd, yttermått

Max brukarvikt

Längd

Höjd

Armstöd/Innermått

56-316

Art. Nr.
Bure Rise & Go Gåbord

77 cm

150 kg

92 cm

97-137 cm

34-67 cm

56-383

Ståplatta Rise & Go

-

150 kg

-

-

-

56-384-S/M/L/XL

Uppresningssele (finns i storlek S, M, L, XL*)

-

-

-

-

-

56-388-S/M/L/XL

Gåträningssele (finns i storlek S,M,L,XL*)

-

-

-

-

-

* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm
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Bure Rise & Go
Gåbord med uppresning
• Bure Rise & Go är en komplett lösning som
sparar både tid, plats och pengar vilket blir
mycket kostnadseffektivt
• Trygg och säker uppresning och
förflyttning innebär en bättre arbetsmiljö 		
för vårdpersonalen
• Den unika uppresningshjälpen ger en 		
naturlig uppresning där patienten själv 		
kan vara aktiv
• Bure Rise & Go är en patenterad och skyddad
design av GATE Rehab Development AB
• Gåbordet kan användas med ståplatta vilket
underlättar förflyttningar
• Selen tvättas i 60° och tack vare den delade
utformningen är den enkel och smidig att bära
även vid t ex toalettbesök
• Bure Rise & Go är utrustad med en elektrisk,
smidig och steglös höjdjustering

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

Gåträningssele (Tillbehör)
Gåträningsselen är ett tillbehör som
används för ökad säkerhet vid gåträning i
produkt Bure Rise & Go.
Produktens båda ljumskstroppar och
VÅRDEN
fastsättningskrokar minimerar risker om
brukare drabbas av yrsel eller motsvarande.
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Vill du veta mer?
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Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se

