
Sjukhus- och 
vårdmiljöer
På grund av sin 
storlek lämpar sig 
Bure XL bäst i sjuk-
hus- och vårdmiljöer.

Tål vatten
Alla eldetaljer på Bure XL 
har kapslingsklass IP 65 
och kan därmed användas 
även i våta utrymmen.

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

Öppen konstruktion
Ger samma stabilitet som ett vanligt 
gåbord men större manöverutrymme.

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

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

Bure XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför extra plats och 
styrka. Eftersom det vid vård och omvårdnad av tyngre patienter är extra viktigt 
med kraftfulla hjälpmedel levereras Bure XL alltid med eldrift.

Bure XL

Designad för tyngd
Bure XL är framtagen för att ge 
ett bra stöd åt tyngre patienter 
på upp till 240 kg. Gåbordet är 
också breddat för att ge god 
stabilitet och bra utrymme.  
Innermåttet är på 44-62 cm. 
Det extra benutrymmet 
underlättar speciellt mycket för 
patienter som behöver extra 
gångutrymme på grund av 
exempelvis spasmiska
benrörelser.

Art. Nr. Produkt Bredd Maxbrukarvikt Längd Höjd  Armstöd/Innermått

56-315 Bure XL EL 88 cm 240 kg 78 cm 91-131 cm      44-62 cm 

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

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.

Eldriven uppresning
Bure XL är en bra hjälp vid 
uppresning av patient eller 
brukare och minskar 
belastningen för personalen. 
En del patienter kan till
och med själva resa sig
upp med hjälp av 
gåbordet.

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.  

EL

Höjdjustering i handtagen 
Se tillbehör. 

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.


