
Låg höjd
Den låga höjden över golvet minimerar 
problem med att komma intill brukaren 
exempelvis vid sängsittande.

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.

Art. Nr. Bredd, yttermått Max brukarvikt Längd Höjd  Armstöd/Innermått

56-309/75 Bure Rise & Go DB med elektrisk benspridning 66-106 cm 150 kg 101 cm 89-129 cm   34-67 cm

56-316 Bure Rise & Go Gåbord 77 cm 150 kg 92 cm 97-137 cm   34-67 cm

56-333-DB Ståplatta kort 150 kg

56-383-DB Ståplatta lång 150 kg

56-384-S/M/L/XL Uppresningssele (finns i storlek S, M, L, XL*) - 150 kg - - -

56-388-S/M/L/XL Gåträningssele (finns i storlek S,M,L,XL*) - 150 kg - - -
* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm

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

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

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 
fin-justeras steglöst så att den 
blir bekväm, ger rätt stöd och 
är optimal för gång. 

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

Öppen och förstärkt konstruktion
Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöver-
utrymme. 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.

Hållbart
Gåbordet har konstruerats 
för att hålla länge. Exempelvis 
finns det ett extra förstärk-
ningsband rund armstöds-
dynorna för att förhindra att 
dess spricker vid påkörning 
från sidan.

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

Låsningsbara hjul
Bure Rise & Go har fyra 
individuellt låsbara hjul 
som standard.

Benstativ med elbreddning
Elbreddningen gör det enkelt att skjuta gåbordet ända fram till 
brukaren, oberoende av rullstolsbredd, sängkonstruktion eller 
stolsbredd. Detta underlättar också för personalen vid uppres-
ning. Med benen i det yttre läget blir gåbordet extra stabilt och 
kan med fördel användas av brukaren själv. Detta underlättar 
också för patienter som behöver extra gångutrymme. 

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

Stabilt
Gåbordet har anatomiska 
kuddar 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.

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

Bure Rise & Go DB
Gåbord med uppresning

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

i en och samma produkt. Nu finns Rise & Go även med eldriven breddning av benstativen. Den flexibla breddningen i 
kombination med en lägre höjd över benstativen ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.

Eldriven  

breddning av  

benstativen

PMS 322 C

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


