
Art. Nr. Produkt Bredd Max brukarvikt Längd Höjd Armstöd (innermått)

56-321/75 Bure Low El, 75 mm hjul 78 cm 150 kg 80 cm 70-95 cm 25-50 cm

56-321/75-S Bure Low S, El 75 mm hjul 66 cm 150 kg 79 cm 70-95 cm 30-45 cm

56-322/75 Bure Low Gas, 75 mm hjul 78 cm 150 kg 80 cm 70-95 cm 25-50 cm

56-322/75-S Bure Low S Gas, 75 mm hjul 66 cm 150 kg 79 cm 70-95 cm 30-45 cm

Tekniska specifikationer  

Bure Std Bure Low

Bure finns nu också i en lägre modell för korta brukare. Modellen är densamma 
som Bure Std / S förutom att min/max höjd är betydligt lägre (70-95cm med 
75mm hjul). Bure Low finns med två olika bottenstativ Std och S. Båda varian-
terna kan fås med elektrisk höjdjustering alternativt höjdjustering med gaskolv.

Extra lämplig i hemmiljö
Bure S är extra lämplig i trånga  
miljöer så som hemma eller på  
vissa vårdboenden. Bure S kom-
mer igenom de allra flesta dörröpp-
ningar som är 70 cm och bredare.

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.

Eldriven uppresning
Bure Standard EL och Bure S är en  
utmärkt assistent vid uppresning av  
patient eller brukare. Personalens  
belastning minskas och därmed också 
risken för förslitningsskador. En del 
patienter kan till och med själva resa sig 
upp med hjälp av gåbordet.

Tål vatten
Alla detaljer på Bure Standard EL 
och Bure S EL har elsäkerhetsklass-
ning IP 65 och kan därmed använ-
das även i våta utrymmen.

Öppen konstruktion
Den öppna konstruktionen ger samma 
stabilitet som ett vanligt gåbord men större 
manöverutrymme. Patienten behöver inte 
känna sig instängd och det blir lättare för 
dig som hjälper till vid uppresning eller 
påklädning.

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

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

Smidig steglös justering
Med eldriven höj 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.  

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

Höjdjustering i handtagen 
Se tillbehör. 

Bure Low
EL | GAS

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. | Testad och godkänd enligt EN-11199-3/ 2005

Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).
Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.


