
Programmet for Thera gåborde består af en række sikre 
og stabile enheder, der skal hjælpe brugeren med at gå.

De er designet til at støtte brugerens vægt under 
gangtræning i fysioterapi- og rehabiliteringssituationer 
og efter operationer og skal hjælpe patienten med at 
kunne bevæge sig rundt tidligere, end det ellers ville 
have været muligt. Den viste model er Thera gåbord 
med manuel højdeindstilling.

Disse gåborde kan benyttes af brugeren alene eller med 
hjælp fra en omsorgsperson. De kan nemt indstilles i 
højden og dermed imødekomme brugere af forskellig 
højde.

Serien har 6 modeller.

Vigtigste standardfunktioner
Bremser på bagerste hjul
Armpuderne og håndgrebene kan justeres i bredden
Stabil base der ikke vælter 
Max. vægtkapacitet 150 kg

Tilbehør
Dobbelt håndbremse.
Enhåndsbremse
Sidestøtte
Fodplade
Dropstativ

Thera Standard/150
Gåborde: Sikker og stabil støtte 

Primær anvendelse
Pleje i hjemmet
Plejehjem
Hospitaler



TEKNISKE SPECIFIKATIONER   
Max. vægt    150 kg
Udvendig bredde    780 mm
Højdeindstilling    900-1320 mm
Theras vægt      13 kg

PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER
• Thera Standard kan bruges af patienter op til 150 kg.
• Håndgreb der nemt kan indstilles til forskellige brugere.
• Armpuder der kan justeres i bredden. Polstrede til brugere med følsom hud.
• Bløde hjørner.
• Hjulene er lette at manøvrere med og har bremser.

Vedligeholdelsesfri, letløbende 
hjul.

Håndgreb som kan indstilles 
på mange måder for at 
imødekomme forskellige behov. 
Armpuder der kan justeres i 
bredden.

Manuel højdeindstilling.

Dobbelt håndbremse, tilbehør.
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Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet 
forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfoto indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.

Version HMI-nummer Varenummer

Thera med manual højdeindstilling                                                                              
Thera Standard  - 125/100 mm hjul 53740 033-00100/

033-00110
Thera med højdeindstilling ved hjælp af gaspedal                                                    

Thera Gas - 125/100 mm hjul 53741 033-00200/ 
033-00210

Thera med elektrisk højdeindstilling                                                                            
Thera Electric - 125/100 mm hjul 50660 033-00300/ 

033-00310
Thera med elektrisk højdeindstilling og benspredning                                             

Thera Double - 125/100 mm hjul 53738 033-00400/ 
033-00410

Thera med elektrisk indstilling/håndterer op til 240 kg                                            
Thera Extra - 125/100 mm hjul 53739 033-00500/ 

033-00510
Stå-hjælpemiddel og ganghjælpemiddel i ét

Thera Rise & Go - 125/100 mm hjul 70687 033-00600/ 
033-00610


