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Nye muligheder for 

patienten. Nye  

forudsætninger for dig, 

der hjælper til.
 

Forbedrer almentilstanden
Gangbordet er ud over at være en glimrende 
hjælp ved forflytning og oprejsning af patien-
ter, også et værdifuldt redskab ved genop-
træning. Genoptræning med gangborde 
stimulerer og holder patienters muskler og 
tarme i gang og bidrager samtidigt til at 
forbedre almentilstanden hos sengeliggende. 
Ved hjælp af god støtte bliver det nemmere 
for den bensvage eller kraftesløse patient at 
gå, og en del kan endda gå uden støtte fra 
plejepersonalet. 

Bedre arbejdsergonomi
Bure Gangborde skaber mulighed for en
meget bedre arbejdsergonomi for dig, der 
plejer, træner og arbejder sammen med 
patienter. Den åbne konstruktion giver for 
eksempel øget manøvreringsplads og gør 
det lettere at komme til i forbindelse med 
oprejsning eller påklædning. Sammenlagt 
giver Bure Gangborde en mindsket 
arbejdsbelastning og er en investering i 
personalets helbred. 

Øget stabilitet
Bure har anatomisk udformede 
armstøttepuder med en let hældning, som 
hjælper skuldre og arme til at slappe af. 
Gangbordets konstruktion bidrager til at 
flytte fokus fra muskulatur i hænder, arme og 
skuldre til større muskelgrupper som ben- 
og brystmuskulatur. Stabiliteten forbedres, 
og bordet bliver lettere at styre, samtidigt 
med at vridning i kroppen dæmpes, og 
holdningen forbedres.

Flere muligheder – mere 
robust konstruktion
Fra og med 2019 vil alle gangborde med 
elmotor blive leveret med LiOn-batteri. 
Dette giver jer som kunder en mere robust 
løsning da denne teknik har større kapacitet 
og desuden holder længere end den 
nuværende Pb-løsning. Samtlige produkter 
vil også kunne vælges med motor fra Linak 
(”Nyhed”) eller TiMotion. 

(I kataloget vises hovedsageligt fotos af 
produkter med TiMotion).

Gangbordet har en central funktion i 
plejen, men har alligevel levet et liv i 
skyggen. Nu har GATE kasseret alle 
gamle løsninger og er begyndt helt  
forfra. Resultatet er Bure Gangbord, 
som er unikt i sin ergonomi.
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Benstativ med elbenspredning
Elbenspredningen gør det enkelt at skubbe gangbor-
det helt hen til brugeren, uafhængigt af kørestolsbred-
de, sengekonstruktion eller stolebredde. Dette letter 
især ved oprejsning for plejepersonalet. Med benene 
i yderposition bliver gangbordet ekstra stabilt og kan 
med fordel benyttes af brugeren selv. Dette gør det 
især meget lettere for patienter med behov for ekstra 
gangplads. 

Ekstra velegnet i  
hjemmemiljø
Eftersom Bure Double er 
så fleksibelt, er det ekstra 
velegnet til hjemmemiljøer. 
Med benene i inderste 
position bliver gangbor-
det smalt og smidigt at 
manøvrere og kommer 
igennem de fleste døråb-
ninger. 

Højdejustering i håndtagene 
Se tilbehør. 

Stabilt
Gangbordet har anatomiske puder, som 
aflaster skuldre, arme og nakke. I stedet 
flyttes fokus til større muskelgrupper som 
ben- og brystmuskulatur På den måde 
forbedres stabiliteten, og bordet bliver 
lettere at styre. 

Åben konstruktion
Den åbne konstruktion giver samme 
stabilitet, men større manøvreringsplads. 
Patienten behøver ikke føle sig indelukket, og 
det bliver lettere for dig, der hjælper til ved 
oprejsning eller påklædning.

Det nye Bure Double er udstyret med dobbelt eldrift, dels med el-
drevet løftning og sænkning og dels med eldrevet elbenspredning 
af bundstativet. Den nye version har en væsentligt lavere højde over 
bundstativet – for bedre adgang samt en højere brugervægt (150kg) 
sammenlignet med den tidligere version.

Bure Double 2.0 

Tåler vand
Alle el-detaljer på Bure 
Double har elsikker-
hedsklasse IP 65 og kan 
dermed også anvendes i 
våde rum.

Art. Nr. Produkt Bredde Max brugervægt Længde Højde  Armlæn/Indermål

56-303/75 Bure Double 2.0 EL, 75 mm hjul 64-95 cm 150 kg 87 cm 85-125 cm 25-50 cm

56-303 Bure Double 2.0 EL, 125mm hjul 64-95 cm 150 kg 87 cm 90-130 cm 25-50 cm

Tekniske specifikationer CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/ 2005

EL

Lettilgængelig håndkontrol
Håndkontrollen er anbragt, så plejeren/ 
brugeren nemt kan nå den med begge 
hænder.

Låsbare hjul
Bure Double har individuelt låsbare 
hjul som standard på alle fire hjul.

Holdbart
Gangbordet har ekstra 
forstærkninger omkring 
armstøttepuderne for at 
forhindre, at disse spræk-
ker ved påkørsel fra siden. 
Armstøtte i PU-skum fås 
som alternativ for yderligere 
komfort/hygiejne.

Lav højde
Den lave højde over 
gulvet minimerer 
problemer med at 
komme ind til brugeren 
eksempelvis ved sen-
gesidning.

Ergonomiske håndtag
Ergonomisk udformede håndtag, som kan justeres 
trinløst i alle retninger for bedste individuelle tilpas-
ning. Vigtigt ikke mindst for strokepatienter, som på 
denne måde kan nå deres ”normale” håndstilling.

Eldrevet oprejsning
Bure Double er en fortrinlig 
assistent ved oprejsning af patienter. 
Belastningen af personalet minime-
res, og dermed også risikoen for 
slidskader.
En del patienter kan endda selv rejse 
sig op ved hjælp af gangbordet.

NYT

Smidig trinløs justering
Med eldrevet hævning og sænkning 
bliver det nemt at forudindstille gang-
bordet til rette højde. Når patienten 
derefter står på plads, kan højden fin-
justeres trinløst, så den bliver bekvem 
og giver optimal støtte for gang. 

Alle gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125 mm hjul – angiv venligst ved ved bestilling. (Hvis der ikke står noget andet, gælder højdemål nedenfor 
produkter med 125 mm hjul.) Nedenfor vises eksempler på mulige artikelkombinationer.



Art. Nr. Produkt Bredde Max brugervægt Længde Højde Armlæn

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

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

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

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

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

Tekniske specifikationer CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/ 2005

Tåler vand
Alle el-detaljer på Bure 
Ortho har elsikker-
hedsklasse IP 65 og 
kan dermed også 
anvendes i våde rum.

Ergonomiske håndtag
Kan justeres trinløst 
i alle retninger. 

Lettilgængelig håndkontrol
Anbragt, så plejeren alternativt 
brugeren nemt kan nå den med 
begge hænder

Eldrevet oprejsning
Bure Ortho er en fortrinlig assi-
stent ved oprejsning af brugere.

Stabilt
Gangbordet har anatomiske puder, som 
aflaster skuldre, arme og nakke. I stedet flyttes 
fokus til større muskelgrupper som ben- og 
brystmuskulatur. På den måde forbedres stabi-
liteten, og bordet bliver lettere at styre.

Åben konstruktion
Giver samme stabilitet som et 
almindeligt gangbord, men større 
manøvreringsplads.

Smidig trinløs justering
Gør det nemt at forudindstille 
gangbordet til rette højde.

Bremse og retningsspærring
 Placeres således, at brugeren selv 
kan nå den fra sin gå-position

Lav laveste højde
Kun 85 cm (når 75mm hjul 
anvendes).

Højdejustering i håndtagene 
Se tilbehør. 

Ortho er specielt udviklet til ortopædafdelingen og situationer hvor bruger 
kræver ekstra plads til benene. Ortho har en kraftig elmotor som er eldrevet 
med højdejustering. Den optimale højde på gangbordet kan derfor indstilles 
med patienten hvor gangbordet bruges som oprejsningshjælp. Ortho findes 
også i en smal version hvor Ortho S (kun tilgængelig i version GAS) kun er 
65 cm bred.

Bure Space har ud over Orthos fordele også et bundstativ med ekstra plads for at komme ind til kørestol eller 
lignende. Bundstativet er gjort bredere, og indermålet er øget til 67 cm. Bure Space kan fås med elmanøvreret 
eller hydraulisk højdejustering.

Bure Ortho/Space 
ORTHO | ORTHO S

SPACE

Ubegrænset gangplads fremad
Brugere med kontrakturer samt patienter 
med helbensgips kan have et strakt ben 
og alligevel få bordet tæt på sig.

Alle gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125 mm hjul – angiv venligst ved bestilling. (Hvis der ikke står noget andet, gælder højdemål nedenfor pro-
dukter med 125 mm hjul.) Nedenfor vises eksempler på mulige artikelkombinationer.

Mere plads
Space har et bundstativ 
med indermål på 67cm - 
mere plads til at komme  
ind til en kørestol.

SPACE



BURE S

Art. Nr. Produkt Bredde Max brugervægt Længde Højde  Armlæn/Indermål

56-312T Bure Standard EL 78 cm 150 kg 80 cm 90-130 cm 25-50 cm 

56-311 Bure Standard GAS 78 cm 150 kg 80 cm 90-129 cm 25-50 cm 

56-310 Bure Standard MANUELL 78 cm 150 kg 80 cm 90-133 cm   25-50 cm 

56-302T Bure S EL 66 cm 150 kg 79 cm 90-130 cm 30-45 cm

56-301 Bure S GAS 66 cm 150 kg 79 cm 90-129 cm 30-45 cm

56-300 Bure S MANUELL 66 cm 150 kg 79 cm 90-133 cm 30-45 cm

Tekniske specifikationer 

EL GAS MANUELL

Ekstra velegnet i hjemmemiljø
Bure S er ekstra velegnet i trange 
miljøer som fx hjemme eller på visse 
plejehjem. Bure S kommer igennem de 
allerfleste døråbninger, som er 70 cm 
eller bredere.

Tåler vand
Alle el-detaljer på Bure Standard EL og Bure S EL har elsikker-
hedsklasse IP 65 og kan dermed også anvendes i våde rum.

Ergonomiske håndtag
Ergonomisk udformede håndtag, 
som kan justeres trinløst i alle retning-
er for bedste individuelle  
tilpasning. Vigtigt ikke mindst for stro-
kepatienter, som på denne måde kan 
nå deres ”normale” håndstilling.

Stabilt
Gangbordet har anatomiske puder, som aflaster 
skuldre, arme og nakke. I stedet flyttes fokus til 
større muskelgrupper som ben- og brystmusku-
latur. På den måde forbedres stabiliteten, og 
bordet bliver lettere at styre.

Åben konstruktion
Den åbne konstruktion giver samme stabilitet, men større 
manøvreringsplads. Patienten behøver ikke føle sig indeluk-
ket, og det bliver lettere for dig, der hjælper til, ved oprejsning 
eller påklædning.

Holdbart
Gangbordene er konstrueret til at 
holde længe. Eksempelvis er der 
et ekstra forstærkningsbånd om 
armlænspuderne for at forhindre, at 
det revner ved påkørsel fra siden.

Bure Standard og Bure S fås i tre udførelser: EL, GAS, og  
MANUEL. Bure S er en smallere version af Bure Standard specielt tilpas-
set til at fungere på trange steder. Samtlige modeller har en trinløs højde-
indstilling af underarmsstøtten.

Bure Standard og Bure S 
EL passer til dig, som har 
brug for et gangbord, der 
er udstyret med oprejs-
ningshjælp og kan indstilles 
i højden, når patienten er 
kommet op at stå. 

Bure Standard og Bure S 
GAS passer til dig, som vil 
have et gangbord af høj kvali-
tet, hvor bordet kan indstilles 
hurtigt og trinløst, men som 
ikke behøver hjælp til oprejs-
ning ved hjælp af elmotor.

Bure Standard og Bure S  
MANUELL er for dig, der har 
brug for et godt og individuelt 
tilpasningsbart gangbord, men 
ikke behøver indstille det i højden 
særlig ofte og ikke har brug  
for oprejsningshjælp ved hjælp  
af elmotor.

Smidig trinløs justering
Med eldrevet hævning og sænkning bliver det 
nemt at forudindstille gangbordet til rette højde. 
Når patienten derefter er på plads, kan højden 
finjusteres trinløst, så den bliver bekvem, giver 
rette støtte og er optimal for gang. 

CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/ 2005

Bure Standard  

Bure S
EL | GAS | MANUEL

Eldrevet oprejsning
Bure Standard EL og Bure S er en fortrin-
lig assistent ved oprejsning af patient 
eller bruger. Belastningen af personalet 
mindskes, ligesom risikoen for slidskader. 
En del patienter kan endda selv rejse sig 
op ved hjælp af gangbordet. Bremse og retningsspærring

Som tilbehør fås en- eller tohåndsbremse, der 
placeres således, at brugeren selv kan nå den fra sin 
gå-position. Håndbremsen virker på baghjulene, og i 
bremsekittet indgår også retningsspærrede hjul, der gør 
det lettere for brugeren at holde rette kurs under gang.

Højdejustering i håndtagene 
Se tilbehør. 

Alle gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125 mm hjul – angiv venligst ved bestilling. (Hvis der ikke står noget andet, gælder alle højdemål nedenfor 
produkter med 125 mm hjul). Nedenfor vises eksempler på mulige artikelkombinationer.

Lettilgængelig håndkontrol
Håndkontrollen er anbragt, så plejeren 
alternativt brugeren nemt kan nå den 
med begge hænder.



Art. Nr. Produkt Bredde Max brugervægt Længde Højde Armlæn (Indermål)

56-321/75 Bure Low El, 75 mm hjul 78 cm 150 kg 80 cm 70-95 cm 25-50 cm

56-321-S/75 Bure Low S, El 75 mm hjul 66 cm 150 kg 79 cm 70-95 cm 30-45 cm

56-322/75 Bure Low Gas, 75 mm hjul 78 cm 150 kg 80 cm 70-95 cm 25-50 cm

56-322-S/75 Bure Low S Gas, 75 mm hjul 66 cm 150 kg 79 cm 70-95 cm 30-45 cm

Tekniske specifikationer 

Bure Std Bure Low

Bure fås nu også i en lavere model til korte brugere. Modellen er den samme 
som Bure Std / S, bortset fra at min/max højde er betydeligt lavere (70-95cm 
med 75mm hjul). Bure Low fås med to forskellige bundstativer, Std og S. 
Begge varianter kan fås med elektrisk højdejustering alternativt højdejustering 
med gascylinder.

Ekstra velegnet i hjemmemiljø
Bure S er ekstra velegnet i trange 
miljøer som fx hjemme eller på 
visse plejehjem. Bure S kommer 
igennem de allerfleste døråbninger, 
som er 70 cm eller bredere.

Ergonomiske håndtag
Ergonomisk udformede håndtag, 
som kan justeres trinløst i alle retning-
er for bedste individuelle tilpasning. 
Vigtigt ikke mindst for strokepatienter, 
som på denne måde kan nå deres 
”normale” håndstilling.

Lettilgængelig håndkontrol
Håndkontrollen er anbragt, så plejeren 
alternativt brugeren nemt kan nå den 
med begge hænder.

Eldrevet oprejsning
Bure Standard EL og Bure S er en fortrin-
lig assistent ved oprejsning af patient 
eller bruger. Belastningen af personalet 
mindskes, ligesom risikoen for slidskader. 
En del patienter kan endda selv rejse sig 
op ved hjælp af gangbordet.

Tåler vand
Alle el-detaljer på Bure Standard EL 
og Bure S EL har elsikkerhedsklasse 
IP 65 og kan dermed også anven-
des i våde rum.

Åben konstruktion
Den åbne konstruktion giver samme 
stabilitet, men større manøvreringsplads. 
Patienten behøver ikke føle sig indelukket, 
og det bliver lettere for dig, der hjælper til, 
ved oprejsning eller påklædning.

Stabilt
Gangbordet har anatomiske puder, som aflaster 
skuldre, arme og nakke. I stedet flyttes fokus til 
større muskelgrupper som ben- og brystmusku-
latur. På den måde forbedres stabiliteten, og 
bordet bliver lettere at styre.

Holdbart
Gangbordene er konstrueret til at 
holde længe. Eksempelvis er der 
et ekstra forstærkningsbånd om 
armlænspuderne for at forhindre, 
at det revner ved påkørsel fra 
siden.

Smidig trinløs justering
Med eldrevet hævning og sænkning bliver det 
nemt at forudindstille gangbordet til rette højde. Når 
patienten derefter er på plads, kan højden finjusteres 
trinløst, så den bliver bekvem, giver rette støtte og er 
optimal for gang. 

Bremse og retningsspærring
Som tilbehør fås en- eller tohåndsbremse, der 
placeres således, at brugeren selv kan nå den fra sin 
gå-position. Håndbremsen virker på baghjulene, og i 
bremsekittet indgår også retningsspærrede hjul, 
der gør det lettere for brugeren at holde rette kurs 
under gang.

Højdejustering i håndtagene 
Se tilbehør. 

Bure Low
EL | GAS

CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/ 2005

Alle gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125 mm hjul, det skal angives ved bestilling. (Hvis ikke andet er angivet, gælder højdemål nedenfor produkter 
med 125 mm hjul.) Nedenfor vises eksempler på mulige artikelkombinationer.



Sygehus- og pleje-
miljøer
På grund af sin 
størrelse er Bure 
XL mest velegnet i 
sygehus- og pleje-
miljøer.

Tåler vand
Alle el-detaljer på Bure 
XL har kapslingsklasse IP 
65 og kan dermed også 
anvendes i våde rum.

Stabilt
Gangbordet har anatomiske puder, som 
aflaster skuldre, arme og nakke. I stedet 
flyttes fokus til større muskelgrupper 
som ben- og brystmuskulatur På den 
måde forbedres stabiliteten, og bordet 
bliver lettere at styre.

Åben konstruktion
Giver samme stabilitet som et almin-
deligt gangbord, men større 
manøvreringsplads.

PU-armlænspuder
Vores armlænspu-
der i PU indgår som 
standard. Fordelen ved 
disse er især, at der 
ikke er perforeringer 
eller kanter, hvilket gør, 
at vand/bakterier ikke 
kan trænge ind eller 
forblive på overfladen 
efter rengøring.

Lettilgængelig 
håndkontrol
Håndkontrollen er anbragt, 
så plejeren alternativt bruge-
ren nemt kan nå den med 
begge hænder.

Bure XL er udviklet til større og tungere patienter og har derfor ekstra plads og
styrke. Eftersom det ved behandling og pleje af tungere patienter er ekstra vigtigt
med kraftige hjælpemidler, leveres Bure XL altid med eldrift. Bure XL har PU-arm-
lænspuder som standard, hvilket letter rengøring/aftørring.
.

Bure XL

Konstrueret til stor vægt
Bure XL er bygget til at give god 
støtte til tungere patienter på op 
til 240 kg. Gangbordet er også 
gjort bredere for at give god sta-
bilitet og god plads. Indermålet 
er på 44-62 cm. Den ekstra 
benplads gør det især meget 
lettere for patienter med behov 
for ekstra gangplads på grund af 
eksempelvis benspasmer.

Art. Nr. Produkt Bredde Max brugervægt Længde Højde Armlæn/Indermål

56-314 Bure XL (2019) EL 88 cm 240 kg 78 cm 91-131 cm      44-62 cm 

Tekniske specifikationer  CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. | Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/ 2005

Ergonomiske håndtag
Ergonomisk udformede 
håndtag, som kan justeres 
trinløst i alle retninger for 
bedste individuelle tilpas-
ning. Vigtigt ikke mindst 
for strokepatienter, som på 
denne måde kan nå deres 
”normale” håndstilling.

Eldrevet oprejsning
Bure XL er en god hjælp 
ved oprejsning af patienter 
eller brugere og reducerer 
belastningen for persona-
let. En del patienter kan 
endda selv rejse sig op 
ved hjælp af gangbordet. 

Smidig trinløs justering
Med eldrevet hævning og sænkning bli-
ver det nemt at forudindstille gangbor-
det til rette højde. Når patienten derefter 
er på plads, kan højden finjusteres 
trinløst, så den bliver bekvem, giver rette 
støtte og er optimal for gang.

EL

Højdejustering i håndtagene 
Se tilbehør. 

NY 2019

Samtlige Gangborde kan bestilles med 75, 100 eller 125mm hjul – angives ved bestilling. (Hvis ikke andet er angivet, gælder højdemål nedenfor produkter med 
125mm hjul). Nedenfor vises eksempler på mulige artikelkombinationer.



GATE PLUS

Vidste du, at GATE nu tilbyder flere funktioner i hvert 
elektrisk gangbord? De nye funktioner er indbygget 
i håndkontrollen/PLUS (tilbehør), og vi kalder disse 
nye funktioner for GATE PLUS.
Håndkontrol/PLUS passer til alle gangborde (ikke 
Bure XL), der er fremstillet efter 2015-11-25.
Ved at bestille håndkontrol/PLUS i forbindelse med 
ordre eller som efterbestilling som tilbehør får du 
disse funktioner:
• Flere hastigheder – ud over den nuværende stan-

dardhastighed også et hurtig hastighed (+40% 
sml. med standardhastigheden).

•  Batteriindikator i håndkontrollen – for enklere at 
have styr på hvornår der skal oplades.

•  Serviceindikator – for at have styr på hvornår der 
skal udføres vedligeholdelse/service på dit gangbord (mindst 
en gang/år).

Tilbehør
NYHEDER

Ny forbedret ståplade

Vi har udviklet en ny 
ståplade, som erstat-
ter den nuværende 
ståplade i aluminium 
(gælder ikke Bure 
Ortho, Bure XL). 
Den nye hænges 
på gangbordene på 
forsiden og har egne 
baghjul for at lette 
manøvrering. Den nye ståplade er enkel at anvende og lettere at 
håndtere og har desuden lavere vægt og er mindre i omfang.

Kørehåndtag for enklere manøvrering

For at du som plejer 
skal kunne hjælpe din 
bruger på bedste og 
smidigste måde, har 
vi udviklet et nyt køre-
håndtag. Kørehåndta-
get gør det muligt på en 
enkel måde at manøv-
rere vores gangborde, 
specielt når brugeren 
anvender ståplade. Kørehåndtaget er enkelt at montere og kan 
eftermonteres på alle Bure Gangborde (ikke Bure XL).

For yderligere at udvide og 
forbedre anvendelsen af vo-
res standardgangborde fås 
der nu en underbensstøtte, 
som kan anvendes ved 
mobilisering/oprejsning.
Tilbehøret kan anvendes til samtlige 
gangborde bortset fra Rise&Go (DB) og Bure XL.

Pga. vælterisiko afhængigt af gangbordsmodel og patient an-
befaler vi, at tilbehøret kun benyttes i kombination med ståplade 
og/eller Træderør/Væltebeskyttelse.

Underbensstøtte

Styring af gangbordets bevægelse med knapper i håndtagene

Vi kan nu tilbyde styring også via 
knapper i håndtagene. Vi tilbyder 
styring med trykknap alternativt 
vippekontakt. Samtlige funktio-
ner kan manøvreres på denne 
måde, og dette tilbehør kan også 
eftermonteres og ved behov også 
benyttes i kombination med ordinær håndkontrol.

Gåtræningssele STD
Mange har ønsket en funktionel gåtræ-
ningssele også til vores standardborde. 

Vores Gåtræningssele fæstnes på 4 
punkter og derigennem opnås god 
støtte ved træning samt sikkerhed  
ved evt.fald. 

Max brugervægt = 150 kg.

”Hygiene management” – nye armlænspuder i PU

Som et supplement til de 
nuværende armlænspuder 
i koldskum lancerer vi nu 
et alternativ i formstøbt 
PU. Fordelen er især, at de 
nye puder ikke har nogen 
perforeringer eller kanter, 
som tillader vand/bakterier 
at trænge ind og blive på 
overfladen efter rengøring/desinficering. På denne måde bliver 
det enklere at holde gangbordene rene mellem hver bruger. 
Vores nye armlænspuder i PU fås til samtlige gangborde. De 
nye puder kan bestilles i forbindelse med nye ordrer eller som 
tilbehør til eftermontering. Bemærk, at ydermål med PU-puder 
forøges med 5cm.



Tilbehør

Dropholder med fæste
Skaber gode muligheder 
for patienten for at bevæge 
sig frit i rummet, på afdelin-
gen eller i hjemmet. Leveres 
sammen med fæste.

PU-puder
PU-puder kan vælges ved 
bestilling alternativt efterbe-
stilles. Disse puder har ingen 
perforeringer eller smuds-
samlende kanter. Et godt 
alternativ, når man stiller høje 
krav til Hygiene Manage-
ment. Bemærk, at ydermål 
med PU-puder forøges med 
+5cm.

Håndkontrol
GATE PLUS indebærer et antal 
ekstra funktioner såsom flere 
hastigheder og service/batte-
riindikator i håndkontrollen.

Indstillelig sidestøtte
Forhindrer at armene 
glider af armstøttepuder-
ne. Justeres trinløst langs 
med gangbordets side, 
hvilket stabiliserer gangen 
yderligere. Sidestøtten fås 
også i PU-udførelse.

Iltflaskeholder med fæste
Gør, at patienten ikke længere behøver 
være begrænset til sengen.

Underbensstøtte
Underbensstøtten letter mobilisering/ 
oprejsning. Bør dog anvendes med  
ståplade og træderør alt. væltebeskyttelse 
pga. vælterisiko bagud.

Håndbremse, 
en eller to bremser
Forsyner gangbordet med håndbremse, 
så brugeren ved gangtræning selv kan 
bremse bordets bevægelse. Retnings-
spærrede hjul for ekstra sikkerhed/hjælp. 
Enhåndsbremse fås både som venstre 
og højre. 
Når håndbremsesættet er monteret, 
øges bundstativets bredde med 2 cm.

Retningsspærret hjul
125 mm
100 mm
75 mm

Ståplade
Ståpladen er et glimrende supplement i de tilfælde, 
hvor man ønsker at anvende gangbordet til mobilise-
ring/forflytning. Fås i en kort og lang version.

Hælbånd til ståplade

Håndbremsesæt
Hjul med bremse
125mm
100mm
75mm

Træderør
Fungerer som modvægt 
og giver ekstra stabilitet og 
sikkerhed, når gangbordet skal 
anvendes ved oprejsning. 
Standard på Bure Rise & GO. 
Kan ikke anvendes på bord med 
spredbart bundstativ.

Blød kurv med fæste
Kurv med fæste har
plads til det allervigtigste.

Styring af løft/sænk samt  
benspredning i håndtagene
Vi tilbyder styring med trykknap alternativt 
vippekontakt. Samtlige funktioner kan ma-
nøvreres på denne måde, og dette tilbehør 
kan også eftermonteres og ved behov 
også benyttes i kombination med ordinær 
håndkontrol.



Blød kurv

Håndbremsesæt DB Hjul med bremse 75, 100, 
125 mm

Styring/håndtag  
– vippekontakt

Styring/håndtag  
-trykstrømafbryder

Armstøttepuder, PU Kørehåndtag Hælbånd til ståplade

Håndbremsesæt standard Hjul med retningsspærre 
75, 100, 125mm

Underbensstøtte

Iltflaskeholder med fæste

Dropholder med fæste Sidestøtte/Sidestøtte PU Ståplade kort/lang

Væltebeskyttelse – bagud Træderør

Du ved vel, at…
TIP!

Det nye Bure DB DB har en lavere frihøjde 
end tidligere, hvilket gør det betydeligt enklere 
at komme ind under sengen og dermed kom-
me nærmere på brugeren. Særlig lav bliver 
Bure DB i kombination med 75mm hjul.

Ståpladen er et glimrende tilbehør i de tilfælde, 
hvor man ønsker at anvende gangbordet til 
mobilisering/oprejsning eller forflytning. Ståpla-
den er tilstrækkelig smal til at kunne anvendes 
med de fleste kørestole.

Hvis du vælger et gangbord med elektrisk 
indstillelig spredning, så vælger du også en 
øget fleksibilitet. Du kommer tæt på patienten, 
uanset bredde på kørestol, stol. Læg også 
mærke til, at ståpladen i de fleste tilfælde 
også kan være mellem kørestolens forhjul.

Håndkontrol PLUS

Tilbehør
NYHEDER

Ståplade kort/lang, 
svinghjul (SW)



Armstøttepuder/Knæstøttepude PU, Rise & Go (DB) 57-372      
Armstøttepuder PU, Std/Low/DB/Ortho/Space/XL 57-361-PAR X X X X X X
Armstøttepuder, Std/Low/DB/Ortho/Space/XL 56-366-PAR X X X X X X

Benævnelse Art# Bure Std/S Bure Low Bure Ortho Bure Space Bure DB 2.0 Bure XL

        
Armstøttepuder PU, Std/Low/DB/Ortho/Space/XL 57-361-PAR X X X X X X
Armstøttepuder (Std) Skum, Std/Low/DB/Ortho/Space 56-366-PAR X X X X X 

Dropstativ med fæste 56-338 X X X X X X

Elmotorsæt + batteri inkl batterihylde, Low 56-332T-LOW  X    
Elmotorsæt + batteri inkl batterihylde, Std 56-332T X     

Gascylindersæt inkl. htg, Low 56-330-LOW  X    
Gascylindersæt inkl. htg, Std 56-330 X     

Gåtræningssele STD 56-388 X X X X X 

Hjul        
Hjul med bremse 75 mm 56-387 X X X X X X
Hjul med bremse 100mm 56-358 X X X X X X
Hjul med bremse 125mm 56-361 X X X X X X
Hjul med retningsspærre 75 mm 57-043 X X X X X X
Hjul med retningsspærre 100mm 56-355 X X X X X X
Hjul med retningsspærre 125mm 56-359 X X X X X X

Hælbånd/ståplade 58-328-1 X X X X X 

Underbesstøtte  56-352 X X X X X 

Kørehåndtag 57-368 X X X X X X

Manuel bremse        
Manuel bremse, 2 hånds, Std/Low/Ortho/Space/XL 56-339-1-0 X X X X  X
Manuel bremse, 1 hånds, Std/Low/Ortho/Space/XL 56-339-1-1 X X X X  X
Manuel bremse, 2 hånds, DB 2.0 56-339-2-0     X 
Manuel bremse, 1 hånds, DB 2,0 56-339-2-1     X 

Blød kurv inkl. fæste 56-389 X X   X X

PLUS        
Håndkontrol PLUS inkl. holder, Std/Low/Ortho/Space 58-375-1 X X X X  
Håndkontrol PLUS inkl. holder, DB/Rise & Go DB 58-375-2     X 

Sidestøtte  56-337 X X X X X X
Sidestøtte, PU 56-337-PU X X X X X X

Styring/Håndtag        
Knapsæt FK, Op/Ned, Normal hastighed, et htg* 58-387-1 X X X X X 
Knapsæt FK, Op/Ned, Høj hastighed, et htg* 58-387-2 X X X X X 
Knapsæt FK, Spredning, et htg* 58-387-3     X 
Knapsæt TK, Op/Ned, Normal hastighed, to htg* 58-388-1 X X X X X 
Knapsæt TK, Op/Ned Høj hastighed, to htg* 58-388-2 X X X X X 
Knapsæt TK, Spredning, to htg* 58-388-3     X 
Y-kabel til knapsæt - et per Gangbord* 57-022-1 X X X X X 
Y-kabel til anvendelse af Håndkontrol sammen med Knapsæt  57-022-3 X X X X X 

Ståplader***        
Ståplade kort, STD 56-333-STD, 56-333/SW-STD X X    
Ståplade kort, DB 56-333-DB, 56-333/SW-DB     X 
Ståplade kort, SPACE 56-333-SPACE, 56-333/SW-SPACE     X  
Ståplade kort, XL  56-333-XL      X  
Ståplade lang, STD 56-383-STD, 56-383/SW-STD X X    
Ståplade lang, DB 56-383-DB, 56-383/SW-DB     X 
Ståplade lang, SPACE 56-383-SPACE, 56-333/SW-SPACE    X  
Ståplade lang, XL 56-383-XL      X
Ståplade Aluminium kort, Ortho 56-392   X   
Ståplade Aluminium lang, Ortho 56-394   X   

Væltebeskyttelse bagud, Std/Low/Ortho/Space** 57-387 X X X X  

Træderør, Std/Rise & Go 56-331-1 X X   

Rørholder inkl. fæste 56-336 X X X X X X
Rørholder inkl. fæste (2019) 56-651 X X X X X X

Vejledning
TILBEHØR

*Ved eftermontering kræves der udstyr til at bore huller i stativet.
**Kan ikke monteres med en Manuel bremse.
*** /SW er en variant med svinghjul.
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Vil du vide mere? 
Kontakt os på: tel +46 371-318 00  
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele   
info@gaterd.com | www.gaterd.com

WE DO BETTER.

• Mere menneskelig formgivning  
med tilpassede linjer, som ikke  
lukker patienten inde. 

• Konstruktion, som øger stabilitet   
og kontrol.

• Fås i otte grundversioner  med 
store muligheder for 

 individuel tilpasning. 

• En række funktionelt tilbehør 
fuldender den individuelle 
pasform. 

• Formgivning og funktioner, som 
skaber god arbejdsergonomi og 
letter det daglige arbejde. 

• Eldrevet oprejsningshjælp gør, 
at patienten ofte selv kan 
deltage ved oprejsningen.

• Elbenspredning skaber større 
frihed og giver en bedre funktion 
ved oprejsning eller forflytning. 

Bure 
Gangbord

™


