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TRAM FUNKTIONER
NYHED
K R O P S S TØT T E S YS T E M
Rifton TRAM har et innovativt støttesystem,
der sikrer brugeren med et enkelt spænde.
Denne enkelthed giver plejeren mulighed for
at klargøre brugeren til en hurtig og sikker
forflytning.

T R A M M E D L AV T C H A S S I S
Med 7,6 cm hjul-diameter og et lavere chassis
kan den lave model alt det, som Rifton TRAM
kan – og så kan den køres under senge med
en frihøjde på kun 10,5 cm.

T I LVA LG T VÆ G T
Med en tilvalgt vægt kan plejeren nemt og
hurtigt veje brugeren under en forflytning,
ligesom vægtbæringsniveauet og denne udvikling, kan måles under støttet gang.

BENFORLÆNGERE
TRAM er kompakt med lav profil og kan nemt
passere en døråbning på 76 cm. Forflytning
til og fra nye og brede kørestole gøres nemmere ved at dreje benforlængerne. Låsbare
forhjul for TRAM mobil og alligevel sikker.

FA R V E KO D E D E C L I P S
Hjælperen kan hurtigt montere metalringene i de fire clips. Clipsene er farvekodede for
hurtig identifikation svarende til den skrevne
journal/protokol for den enkelte bruger.

TRETRINS HÆVER
Den omhyggeligt konstruerede teleskopliftsøjle giver TRAM en lav profil, der giver brugerer sikkerhed og værdighed ved at give frit
udsyn til hjælperen og omgivelserne. TRAM
kan hæves højt nok til at støtte en gående
bruger på 193 cm, for derefter at sænkes til
110 cm for kompakt opmagasinering.

I N D BYG G E T O P / N E D - KO N TA K T
Hæv og sænk TRAM ved hjælp af en enkelt
knap indbygget i det højre styrehåndtag.
NB. TRAM er ikke beregnet til at løfte en bruger
fra gulvet. Til dette benyttes SoloLift.

F O R F LY T N I N N G
Den mest citerede grund til at indføre hjælpemidler i hjemmet er vanskelligheder med
toiletbesøg. TRAM gør forflytning til toilettet
sikker og hurtig for hjælperen eller ægtefællen. Ydermere gør TRAMs alsidighed den
til den perfekte sidde-til-stå løsning for brugeren, som behøver hjælp for at komme op
og/eller støtte til at gå. TRAM er kompakt og
fleksibel og dermed det ideelle hjælpemiddel
i hjemmet.

GANGTRÆNING
TRAM er udstyret med en behagelig gå-saddel og yder sikker støtte ved gang uden at
bruge mere plads eller mere personale. Sadlen fjerner brugerens frygt for at falde, hvilket giver brugeren øget fokus på essentielle
opgaver, imens han/hun vedligeholder eller
genvinder evnen til at gå. Uanset om det er
til daglig træning eller mere krævende genoptræning, så gør TRAMs kombinerede sidde-til-stå funktion og støttede gangfunktion
den til et vigtigt redskab i hjemmet og på
institutionen.

S I D D E T I L S TÅ
Evnen til at skifte mellem siddende og stående stilling er kritisk for brugerens uafhængighed og helbred. TRAMs gå-saddel gør
det nemt for hjælperen at hjælpe en bruger
med denne bevægelse – uanset hjælperens
og brugerens størrelse. Med TRAM er skiftet
fra siddende til stående og tilbage igen både
sikker og enkel.

TILBEHØR TIL TRAM

Tilvalg af TRAM-vægten tillader hjælperen
nemt at veje brugeren under en rutineforflytning uden at skulle lave en ekstra forflytning
med henblik på vejning. Vægten kan desuden under støttet gang måle, hvor megen
vægt brugeren bærer. Dette giver mulighed
for at følge brugerens udvikling på dette felt.
NB. Vægten skal tilvælges straks ved køb af
TRAM. Den kan ikke monteres efterfølgende.

Retningslås af hjulene gør det muligt at
køre TRAM gennem en gang uden træk til
siden. Låsene kan monteres på hvilket som
helst hjul, flere hjul eller alle hjul. To låse anses for tilstrækkelig til kørsel i ret linje. Låsen
kan slås til og fra, så manøvrering på trang
plads stadig er mulig.

Underarmsstøtter giver ekstra støtte ved
løft af brugerer, som har lav tonus eller som
skal have deres arme fastspændt. Støtterne
kan justeres i alle retninger og vinkler for at
imødekomme alle brugeres behov.
Dimensioner

K305
small

K315
large

Padded surface area 11 x 18 cm 13 x 22 cm
Justeringsinterval
20-32 cm 27 -41 cm
(albue til knyttet hånd)

Gå-sadlen fås I tre størrelser og er beregnet
til side-til-stå forslytninger og støttet gang.
Hurtig montering ved at fæstne ringene til
clipsene så farvekoderne passer. Bemærk, at
gå-sadlen bedst passer brugeren hvis selerne
er krydset som på foto.
Brugermål
Nøglemål for bruger: Halv lårets omkreds
K306 small
K316 medium
K326 large

10-20 cm
20-36 cm
25-46 cm

Lårselerne benyttes til siddende forflytning.
De er maskinvaskbare for optimal hygiejne,
og der følger et sæt med hver TRAM. Ekstra
sæt kan tilkøbes, hvis der er et behov i forbindelse med vaske rutiner eller lignende.
Selerne er fremstillet af vandafvisende coated nylon og er farvekodede for nem og fejlfri
montering.

S Å D A N B E S T I L L E R M A N R I F TO N T R A M
1)	Vælg model (standard eller lav model)
	Vælg derefter med eller uden vægt. Med hver
TRAM følger to lårseler, et batteri, en batterilader,
en brugervejledning og en tilbehørstaske.

116

samme

Bredde total:

70-102

samme

Højde total:

110-147

samme

TRAM vægt:

32

samme

Vendediameter:

127

samme

Gulv til top af chassis
(passage under møbler):

17,5

10,5

Min. højde til brugers
armhuler
(gående/stående):

77

samme

Max. brugerhøjde
(gående/stående):

193

samme

Max. arbejdsvægt:

160

Samme

Ekstra lårseler

Retningslås
VÆLG

mail@bjorn-nielsen.dk
www.bjorn-nielsen.dk

NY! K320
Lav
HMI-nr.
84896

Tram med
vægt

■ K301

■ K321

Tram uden
vægt

■ K302

■ K322

US standard
Ej DK

■ K303

■ K303

Europæisk
standard

■ K304

■ K304

Small

■ K305

■ K305

Large

■ K315

■ K315

Small

■ K306

■ K306

Medium

■ K316

■ K316

Large

■ K326

■ K326

■ K307

■ K307

Enkelt

■ K318

■ K318

Par

■ K308

■ K308

Enkelt

■ K309

■ K323

Par

■ K319

■ K324

Ekstra batteri
(anbefales til
institutionelt brug)

VÆLG

Bjørn Nielsen Rehab &
Hospitalsartikler A/S
Sønderbyen 7
DK-9510 Arden
Tel. +45 8692 7955
Fax +45 8692 7027

Gå-saddel (anbefales
til gang og stand)
VÆLG

Længde total:

VÆLG

K320 LAV

VÆLG

K310 STD

El-kabel til
batterilader

Underarmsstøtte
(sæt)

VALGFRIT TILBEHØR

Tram mål (cm)

Tram inkluderer to
lårseler, et batteri,
batterilader og Rifton
tilbehørstaske

VÆLG

Brugerrmål (cm)
K310 STD
K320 LAV
Omkreds:
56-152
56-152
		
Brugers mål: Omkreds		
Vigtigt: brugers vægt eller højde må ikke
overstige henholdsvis 160 kg og 193 cm 		

PÅKRÆVEDE DELE

2) Vælg yderligere tilbehør efter behov

K310
Standard
HMI-nr.
84816

