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Bure Rise & Go
StandTall-kävelyteline sähköisellä nousutoiminnollaKokonaan 

uusi 

järjestelmä!

Liivi sovitetaan potilaan alaselän ja 
takamuksen yli, hihnat säädetään ja 
säärituet pannan oikeaan asentoon.

Potilas tukeutuu kahvoihin ja sähkötoiminen 
nousutoiminto käynnistyy. Potilas nousee pystyyn 
luonnollista liikerataa seuraten erikoisliivin ja 
pystysuoran nostotoiminnon tukemana.

Sähkötoimisen nousutoiminnon päätyttyä säärituet 
käännetään sivuun ja potilas voi kävellä vapaasti 
StandTall-kävelytelineen avulla. Potilas voi vaihto-
ehtoisesti asettaa jalkansa jalkalaudalle, minkä 
jälkeen siirtäminen on mahdollista sähköavusteisen 
nousun päätyttyä.

The Bure Rise & Go on kustannustehokas kävelyteline, joka on varustettu 
patentoidulla sähkötoimisella nousutoiminnolla. Tämän sähkötoimisen 

nousutoiminnon ansiosta Bure Rise & Go toimii yhdistettynä seisomaan 
nousemisen, liikkumisen ja kävelyn apuvälineenä, kaikkien toimintojen 

sisältyessä yhteen laitteeseen.

Vaihe  1 Vaihe  2 Vaihe  3

Ainutlaatuinen sähkötoiminen nousuapu

Bure Rise & Go säästää aikaa, tilaa ja rahaa. Se toimii seisomaan 
nousemisen, liikkumisen ja kävelyn apuvälineenä yhdessä ja 
samassa tuotteessa, mikä tekee järjestelmästä erittäin 
kustannustehokkaan.

Bure Rise & Go tarjoaa paremman työergonomian hoitajille, 
terapeuteille ja kaikille muille potilaiden parissa työskenteleville. 
Kätevän sähkötoimisen nousuavun ansiosta seisomaan nouse-
minen muuttuu turvalliseksi, luotettavaksi ja luonnolliseksi 
toiminnoksi, selkävaivoja terveydenhoitohenkilöstölle aiheuttamatta.

Tuote koostuu kävelytelineestä ja siihen liittyvästä liivistä 
hihnoineen. Liivejä on saatavissa erikokoisina (S, M ja L), ja ne ovat 
takaa avonaisia esim. WC-käyntien helpottamiseksi.
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Kun potilas nousee ylös, sähkötoiminen nousutoiminto tulee 
käyttöön ja potilas lähenee kävelytelinettä, kunnes hän seisoo 
pystyssä. Bure Rise & Go vähentää työn kuormitusvaikutusta ja 
toimii investointina henkilökunnan terveyteen ja potilaiden 
kuntoutumiseen.

Uutta - Rise & Go on nyt myös saatavana kävelytelineen alustan 
sähkötoimisella levennystoiminnolla varustettuna. Joustava 
levennystoiminto yhdessä alustan mataluuden kanssa lisää 
monikäyttöisyyttä potilaan tilanteesta riippumatta sairaalassa tai 
kotona.

UUTTA!  – Rise & Go on nyt myös saatavana kävelytelineen alustan 
sähkötoimisella levennystoiminnolla varustettuna. Joustava levennys-
toiminto yhdessä alustan mataluuden kanssa lisää monikäyttöisyyttä 
potilaan tilanteesta riippumatta sairaalassa tai kotona.



Ergonomiset kahvat
Ergonomisiksi suunnitellut 
kahvat ovat kaikkiin suuntiin 
portaattomasti säädettävät 
optimaalisen yksilöllisen 
sovituksen tarjoten. Tämä on 
äärimmäisen tärkeätä 
aivohalvauspotilaille, jotka 
kykenevät näin saavuttamaan 
”tavanomaisen” 
kädenasentonsa. 

Avoin, vahvistettu rakenne
Avoin rakenne tarjoaa saman tukevuuden mutta 
enemmän tilaa toiminnoille. Potilas ei tunne olevansa 
suljettu telineen sisään, ja nousun ja pukeutumisen 
avustaminen helpottuu. Bure Rise & Go on myös 
erikoisvahvistettu nousutoimenpiteen vakauttamiseksi.

Käännettävät käsinojat
Bure Rise & Go –kävelytelineen 
anatomisiksi suunnitellut käsinojat 
voidaan taittaa sivuun 
helpottamaan käyttäjän 
kurkottumista kahvoihin 
nousutoimenpiteen aikana.

Säärituki nousutoimintoa varten
Bure Rise & Go on varustettu säärituilla, jotka 
tehostavat nousutoimintoa; ne ovat 
korkeussäädettävät ja helposti sivuun 
käännettävät lisätilan saamiseksi.

Tukeva
Kävelytelineessä on anatomiset 
tyynyt, jotka helpottavat 
olkapäihin, käsivarsiin ja 
niskaan kohdistuvaa painetta ja 
siirtävät vastuuta suuremmille 
lihasryhmille, kuten jalka- ja 
rintalihaksille. Tämä lisää 
vakautta ja helpottaa 
kävelytelineen ohjaamista.

Joustava portaaton säätö
Kävelytelineen säätäminen 
ennalta valitulle korkeudelle on 
helppoa sähkötoimisen 
korkeussäädön avulla. Kun 
potilas on seisoma-asennossa, 
korkeutta voidaan säätää 
portaattomasti optimaalisen 
kävelyasennon kannalta 
miellyttävän ja sopivan tuen 
aikaansaamiseksi.

Sähkötoiminen nosto
Bure Rise & Go on 
ainutlaatuinen apuväline 
potilaiden tai käyttäjien 
avustamiseksi 
seisomaannousun aikana. 
Henkilökunnan työ kevenee ja 
toistuvat rasitusvammat 
minimoituvat.

Vesitiivis
Kaikkien Bure Rise & Go –
kävelytelineen 
sähkökomponenttien 
suojausluokka on IP 65, mikä 
mahdollistaa niiden käytön 
märkätiloissa.

Lukittavat pyörät
Bure Rise & Go –kävelytelineessä 
on neljä erikseen lukittavaa pyörää 
vakiovarusteena.

Ainutlaatuinen nostoliivi
Sähkötoimisen nousu-
toiminnon yhteydessä 
käytettävä liivi on suunni-
teltu ulottumaan mahdol-
lisimman pitkälle alas 
takamuksen ympäri. 
Tämä tarjoaa 
optimaalisen tuen ja 
johtaa luonnolliseen 
seisomiseen.

Osa nro. Ulkoleveys Käyttäjän max.paino Pituus Korkeus Käsinojat/
sisämitta

56-309/75 Rise & Go DB sähkötoiminen alustan levennys 66-106 cm 150 kg 101 cm 89-129 cm   34-67 cm

56-316 Rise & Go StandTall-kävelyteline 77 cm 150 kg 92 cm 97-137 cm   34-67 cm

56-333-DB Jalkalauta, lyhyt 150 kg

56-383-DB Jalkalauta, pitkä 150 kg

56-384-S/M/L/XL Liivi (saatavissa kokoina S, M. L, XL*) - 150 kg - - -

56-388-S/M/L/XL Kävelyharjoitteluliivi (saatavissa kokoina S, M. L, XL*) - 150 kg - - -
* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm

Tekniset tiedot

Sähkötoiminen alustan levennys
Sähkötoiminen alustan levennys helpottaa StandTall-
kävelytelineen siirtämistä hyvin lähelle käyttäjää 
tarvitsematta huolehtia pyörätuolin leveydestä, sängyn 
rakenteesta tai istuimen leveydestä. Alustan ollessa 
leveimmillään kävelyteline on erityisen tukeva ja 
palvelee parhaiten ylimääräistä kävelytilaa tarvitsevia 
potilaita. 

Kestävä
Kävelyteline on suunniteltu pitkään 
kestäväksi. Siinä on esimerkiksi 
ylimääräiset vahvistushihnat 
käsinojatyynyjen ympärillä niiden 
estämiseksi hajoamasta 
sivutörmäysten yhteydessä. 

Helppopääsyiset 
hallintapainikkeet
Käsiohjaimen hallintapainikkeiden 
sijainti on helppokäyttöinen sekä 
hoitajalle että käyttäjälle.

Matala korkeus
Matala korkeus lattiasta minimoi 
käyttäjän lähelle pääsemisen kaltaisia 
ongelmia esim. potilaan istuessa 
sängyllä.

CE Testattu ja hyväksytty standardin 
SS-EN 12182:1999 mukaisesti
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Bure Rise & Go
StandTall-kävelyteline sähkötoimisella 

nousutoiminnolla

• BURE RISE & GO on ratkaisu, joka säästää 
aikaa, tilaa ja rahaa, mikä merkitsee suurta 
kustannustehokkuutta.

• TURVALLINEN, VARMA seisominen ja 
liikuteltavuus merkitsevät parempaa
työympäristöä terveydenhuoltohenkilöstölle.

• AINUTLAATUINEN sähkötoiminen nousuapu 
tarjoaa luonnollisen toiminnon, joka sallii potilaan 
aktiivisen osallistumisen.

• BURE RISE & GO on patentoitu, suojattu GATE 
Rehab Development AB -merkkituote.

• KÄVELYTELINETTÄ voidaan käyttää 
astinlaudan kanssa, joka tekee potilaiden 
siirrosta helppoa.

• LIIVI VOIDAAN PESTÄ 60 °C:ssa, ja jaetun 
rakenteensa ansiosta sitä on helppoa ja 
joustavaa käyttää jopa esim. WC-käyntien 
yhteydessä.

• BURE RISE & GO on varustettu vaivattomalla, 
portaattomalla sähkötoimisella korkeussäädöllä.

• UUTTA -Rise & Go on nyt saatavissa myös 
sähkötoimisella kävelytelineen alustan 
levennyksellä joustavuuden lisäämiseksi kaikissa 
käyttöympäristöissä.
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Myynti:
Algol-Trehab Oy
Karapellontie 6, 02610 Espoo
Puhelin +358 (0)9 5099 331
algol-trehab@algol.fi
http://www.algoltrehab.fi

Astinlauta on erinomainen apu potilaiden siiroissa!

Kävelyharjoitteluliivi
(lisävaruste)

Kävelyharjoitteluliivit ovat turvavarusteita, 
joita käytetään Bure Rise & Go –
kävelytelineen käyttöä harjoiteltaessa. 
Liivin kaksi haarahihnaa ja kiinnityskoukut 
toimivat turvavarusteina käyttäjän 
huimauksen tms. tilanteiden varalta.
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WE DO BETTER.




