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BURE ORTHO/ORTHO S/SPACE

Bure Ortho/Ortho S/Space
Ortho är speciellt framtaget för Ortopedavdelningen och situationer som kräver extra ben- och gångutrymme 
för brukaren. Ortho har en kraftig elmotor för eldriven höjdjustering. Den optimala höjden för gåbordet kan 
därmed ställas in med patienten på plats och gåbordet kan också användas som uppresningshjälp. Ortho 
finns också i en smal version, Ortho S (finns enbart i version GAS)- maxbredd på stativ endast 65cm. 
Bure Space har förutom Orthos fördelar också ett bottenstativ med extra plats för att komma intill rullstol eller
liknande. Bottenstativet har breddats och innermåttet har ökats till 67 cm. Bure Space kan fås med 
elmanövrerad eller hydraulisk höjdjustering.
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Art. Nr. Produkt Bredd Maxbrukarvikt Längd Höjd Armstöd/Innermått

56-317T Bure Ortho, 125mm hjul 78cm 150kg 80cm 90-130cm 25-50cm

56-318 Bure Ortho Gas, 125mm hjul 78cm 150kg 80cm 90-130cm 25-50cm

56-318-S Bure Ortho S Gas, 125mm hjul 65cm 150kg 79cm 90-130cm 30-45cm

56-304 Bure Space EL, 125mm hjul 78cm 150kg 79cm 90-130cm 25-50cm

56-307 Bure Space Gas, 125mm hjul 78cm 150kg 79cm 90-130cm 25-50cm

Tekniska Specifikationer

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.

Höjdjustering i handtagen
Se tillbehör.

Låg lägsta höjd 
Endast 85 cm (då 75mm hjul används).

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.

Smidig steglös justering 
Gör det smidigt att 
förinställa gåbordet till rätt 
höjd.

Broms och riktningsspärrning 
Placeras så att brukaren själv kan
nå den från sin gå-position.

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

Mer utrymme
Space har ett bottenstativ
med innermått på 67cm
- mer plats för att komma
intill en rullstol.

Obegränsat gångutrymme framåt 
Brukare med kontrakturer samt
patienter med helbensgips kan ha 
ett rakt ben och ändå få bordet 
nära sig.

Eldriven uppresning 
Brukare med kontrakturer 
samt patienter med 
helbensgips kan ha ett
rakt ben och ändå få 
bordet nära sig.

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

Lättåtkomlig handkontroll 
Placerad så att vårdarens
eller brukarens båda händer
enkelt kan nå den.

Ergonomiska handtag 
Kan justeras steglöst i alla 
riktningar.


