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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.

Nyhet – nu finns Rise & Go även med eldriven breddning av bottenstativet.
Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över bottenstativet
ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.

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

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.

Nyhet – nu finns Rise & Go även med eldriven breddning av
bottenstativet. Den flexibla breddningen i kombination med en
lägre höjd över bottenstativet ger en ökad flexibilitet oavsett
patientsituation på sjukhus eller i hemmet.

Rise & Go DB
Stabilt
Gåbordet har anatomiska
dynor 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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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

Bottenstativ 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 uppresning. 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.

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.

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.

Tekniska specifikationer
Art. Nr.

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

Max brukarvikt

Längd

Höjd

Armstöd/Innermått

56-309/75

Bure Rise & Go DB med elektrisk benspridning, 75mm

66-106 cm

150 kg

101 cm

90-130 cm

34-67 cm

56-309

Bure Rise & Go DB med elektrisk benspridning

66-106 cm

150 kg

101 cm

95-135 cm

34-67 cm

56-333-DB

Ståplatta kort

150 kg

56-383-DB

Ståplatta lång

150 kg

56-384-MULTIS/M/L/XL

Uppresningssele Multi

-

150 kg

-

-

-

56-388-KIT

Gåträningskit till Uppresningssele Multi

-

150 kg

-

-

-

* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm

Rise & Go
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.

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

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.

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
kapslingsklass IP 65
och kan därmed
användas även i
våta utrymmen.

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.

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

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.

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.

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.

Tekniska specifikationer
Art. Nr.

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

Max brukarvikt

Längd

Höjd

Armstöd/Innermått

56-316

Bure Rise & Go Gåbord

77 cm

150 kg

92 cm

97-137 cm

34-67 cm

56-316/75

Bure Rise & Go Gåbord, 75mm

77 cm

150 kg

92 cm

92-132 cm

34-67 cm

56-333-STD

Ståplatta kort

-

150 kg

-

-

-

56-383-STD

Ståplatta lång

-

150 kg

-

-

-

56-384-MULTIS/M/L/XL

Uppresningssele Multi

-

150 kg

-

-

-

56-388-KIT

Gåträningskit till Uppresningssele Multi

-

150 kg

-

-

-

* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm

Tillbehör
Dropphållare med fäste
Skapar goda möjligheter för
patienten att röra sig fritt i
rummet, på avdelningen eller
i hemmet. Levereras tillsammans med fäste.

Handkontroll
GATE PLUS innebär ett antal
extra funktioner såsom multipla
hastigheter och service/batteriindikator i handkontrollen.

Handbromstillsats,
en eller två bromsar
Kompletterar gåbordet med handbroms
så att brukaren vid gångträning själv kan
bromsa bordets rörelse. Riktningsspärrade hjul ingår för extra säkerhet/hjälp.
Enhandsbroms finns både som vänster
och höger.
Då Handbromstillsats är monterad så
ökar bottenstativets bredd med +2cm.

Styrning av höj/sänk samt
breddning i handtagen
Vi erbjuder styrning med tryckknapp alternativt
vippströmbrytare. Samtliga funktioner kan manövreras på detta sätt och detta tillbehör kan också
eftermonteras och vid behov också användas i
kombination med ordinarie handkontroll.

PU-dynor
PU-dynor kan väljas vid order alternativt efterbeställas.
Dessa dynor har inga perforeringar eller smutssamlande
kanter. Ett bra alternativ för
de som ställer höga krav på
Hygiene Management.

Ställbart sidostöd
Förhindrar att armarna glider av armstödsdynorna.
Justeras steglöst längs
med gåbordets sida vilket
stabiliserar gången ytterligare. Sidostödet finns
även i PU-utförande.

Mjukkorg med fäste
Korg med fäste har
plats för det allra viktigaste.

Syrgastubshållare med fäste
Gör att patienten inte
längre behöver vara låst vid sängen.

Underbensstöd
Underbensstödet underlättar mobilisering/
uppresning.

Tramprör
Fungerar som en motvikt och
ger extra stabilitet och säkerhet
då gåbordet ska användas vid
uppresning.
Standard på Rise & GO. Kan ej
användas på bord med breddningsbart bottenstativ.
Riktningsspärrat hjul
125 mm
100 mm
75 mm

Ståplatta
Ståplattan är ett utmärkt komplement i de fall då
man önskar att använda gåbordet för mobilisering/
förflyttning. Finns i en kort och lång version.
Hälband till ståplatta
Hjul med broms
125mm
100mm
75mm

Handbromstillsats

Tillbehör

Handbromstillsats DB

Mjukkorg

Droppstång inkl. fäste

Sidostöd/Sidostöd PU

Ståplatta kort/lång

Ståplatta kort/lång, länkhjul
(/SW)

Handbromstillsats standard

Hjul med broms 75, 100,
125mm

Hjul med riktningsspärr 75,
100, 125mm

Gåtränings Kit Multi
Med Gåträningskit MULTI så
gör du din uppresningssele
till en gåträningssele

Tubhållare inkl. fäste

Styrning/handtag
– vippströmbytare

Styrning/handtag
-tryckströmbrytare

Armstödsdynor/
underbensstöd PU

Körhandtag

Hälband/ståplatta

Tippskydd – bakåt

Tramprör

Handkontroll PLUS

Du vet väl att…
TIPS!

Nya Bure Rise & Go DB har en lägre markfrigång än tidigare vilket gör det betydligt enklare
att komma in under säng och därigenom
komma nära brukaren. Särskilt låg blir Bure
Rise & Go DB i kombination med 75mm hjul.

Om du väljer ett gåbord med elektriskt
ställbar breddning så väljer du också en ökad
flexibilitet. Du kommer nära patienten oavsett
bredd på rullstol, stol. Lägg också märke till att
ståplattan i de flesta fall också får plats mellan
rullstolens främre hjul.

Ståplattan är ett utmärkt tillbehör i de fall man
önskar utnyttja gåbordet för mobilisering/uppresning eller förflyttning. Ståplattan är tillräckligt
smal för att kunna användas med de flesta
rullstolar.

Lathund
TILLBEHÖR

Benämning

Art#

Bure Rise & Go

Bure Rise & Go DB

Armstödsdynor/Knästödsdyna PU, Rise & Go (DB)
Droppställning inkl. hållare

57-372

X

X

56-338

X

X

Gåträningskit Multi, Rise & Go (DB)

56-388-KIT

X

X

Hjul				
Hjul med broms 75mm
56-387
X
X
Hjul med broms 100mm
56-358
X
X
Hjul med broms 125mm
56-361
X
X
Hjul med riktningsspärr 75mm
57-043
X
X
Hjul med riktningsspärr 100mm
56-355
X
X
Hjul med riktningsspärr 125mm
56-359
X
X
Hälband/ståplatta

58-328-1

X

X

Körhandtag

57-391

X

X

Manuell broms				
Manuell broms, 2 hands, Rise & Go
56-339-3-0
X
Manuell broms, 1 hands, Rise & Go
56-339-3-1
X
Manuell broms, 2 hands, Rise & Go DB
56-339-4-0		
X
Manuell broms, 1 hands, Rise & Go DB
56-339-4-1		
X
Mjukkorg inkl. fäste

56-389

X

X

PLUS				
Handkontroll PLUS inkl. hållare, Rise & Go
58-375-1
X
Handkontroll PLUS inkl. hållare, DB/Rise & Go DB
58-375-2		
X
Sidostöd
Sidostöd, PU

56-337
56-337-PU

X
X

X
X

Styrning/Handtag				
Knapptillsats FK, Upp/Ned, Normal hastighet, ett htg*
58-387-1
X
X
Knapptillsats FK, Upp/Ned, Hög hastighet, ett htg*
58-387-2
X
X
Knapptillsats FK, Breddning, ett htg*
58-387-3		
X
Knapptillsats TK, Upp/Ned, Normal hastighet, två htg*
58-388-1
X
X
Knapptillsats TK, Upp/Ned Hög hastighet, två htg*
58-388-2
X
X
Knapptillsats TK, Breddning, två htg*
58-388-3		
X
Y-kabel för knapptillsats - en per Gåbord*
57-022-1
X
X
Y-kabel för anvädningav Handkontroll tillsammans med Knapptillsats 57-022-3
X
X
Ståplattor***				
Ståplatta kort, STD
56-333-STD, 56-333/SW-STD
X
Ståplatta kort, DB
56-333-DB, 56-333/SW-DB		
X
Ståplatta lång, STD
56-383-STD, 56-383/SW-STD
X
Ståplatta lång, DB
56-383-DB, 56-383/SW-DB		
X
Tippskydd bakåt, Std/Low/Ortho/Space**

57-387

X

Tramprör, Std/Rise & Go

56-331-1

X

Tubhållare inkl. fäste

56-336

X

X

X

X

Uppresningssele MULTI med fästband (S, M, L, XL), Rise & Go (DB) 56-384-MULTI-S/M/L/XL

*Vid eftermontering krävs utrustning för att borra hål i stativ.
**Kan ej monteras med manuell broms.
*** /SW är variant med länkhjul.

Ståpla
ttan
med fö kan
använd rdel
as vid
förflytt
ning!

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
• NYHET – nu finns Rise & Go även med eldriven
breddning av bottenstativet för flexibilitet oavsett
brukarmiljö.

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

Gåträningskit/Multi
(Tillbehör)
Gåträningskit/Multi är ett tillbehör som
används för ökad säkerhet vid gåträning i
produkt Bure Rise & Go.
Produktens båda ljumskstroppar och
fastsättningskrokar minimerar risker om
brukare drabbas av yrsel eller motsvarande.

Vill du veta mer?

2017-11-09, 15

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se

WE DO BETTER.

