
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182. 

 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

Bariatrisk Gangbuk med og uden hjul 

 
Stærk og funktionel gangbuk udviklet til bariatriske brugere. 

Gangbuk med og uden hjul er beregnet til brugere, der vejer op til 270 kg.  

• Flere indstillingsmuligheder 

• Findes i to modeller og to 

størrelser 

• Stærk rammekonstruktion 

• Vægtkapacitet op til 270 kg 

• Sammenklappelig 

PRODUKTARK 
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Bariatrisk Gangbuk med og uden hjul 

Bariatrisk Gangbuk med og uden hjul er beregnet 

til bariatriske brugere op til 270 kg. Gangbukken 

giver støtte, stabilitet og tryghed under gang i 

indendørs omgivelser på fx hospitaler, i 

plejeboliger eller private hjem.  

To hjul foran gør Gangbukken let at manøvrere og 

rulle hen over gulvet med. De to bageste ben 

sikrer, at Gangbukken ikke ruller væk, hvis 

brugeren fx får overbalance. 

Bariatrisk Gangbuk med og uden hjul bør kun 

bruges på hårdt, jævnt underlag uden huller. 

Valg af model afhænger også af brugers 

funktionsniveau. Brugere med en vis mobilitet kan 

fx bruge Gangbuk med hjul til træning af 

gangfunktion inden overgangen til en rollator. 

Kontakt Cobi Rehab på 7025 2522 for råd og 

vejledning inden bestilling. 

Konstruktion 

Gangbukkens ramme er udført i letmetal og er 

meget solid og stabil qua den stærke konstruktion 

og de vinklede ben. 

Bariatrisk Gangbuk med hjul er udstyret med to 

massive hjulsæt foran og to ben med dupsko 

bagerst.  

Gangbuk uden hjul har dupsko på alle fire ben. 

Begge modeller er sammenklappelige og kan 

leveres i to bredder, 74 cm og 84 cm.  

Gangbuk med og uden hjul har polstrede håndtag, 

og kan højdejusteres fra 76-101 cm uden brug af 

værktøj. 

Rengøring og vedligeholdelse 

Gangbuk med og uden hjul kan rengøres med 

vand og et almindeligt rengøringsmiddel.  

Gangbuk med og uden hjul kan også desinficeres 

med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-

1200 ppm.  

Desinficer altid Gangbuk med og uden hjul, inden 

den overgår til ny bruger. Derved undgås 

krydskontamination. 

Vedligeholdelse 

Clips til højdeindstilling skal kontrolleres 

regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt. 

Manglende kontrol af clips, som anvist kan 

forårsage funktionsfejl. 

 

 

 

Indstillinger 

Foldemekanisme  

Gangbuk med og uden hjul kan foldes ved hjælp 

af en simpel foldemekanisme.  

Foldemekanismen udløses med et lille tryk på 

foldebeslagene i hver side. Det gør, at Gangbuk 

med og uden hjul fylder minimalt ved opbevaring 

eller ved transport. 

 

Justering af benhøjde 

Benhøjden på Bariatrisk Gangbuk med og uden 

hjul kan justeres ved at trykke clipsene ind, 

placeret på hvert af de fire ben, og trække eller 

skubbe inderrørene til den korrekte højde. 
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Specifikationer, gældende for begge modeller (med og uden hjul)  

Maksimum brugervægt 270 kg 

Højdejusterbar i 2,5 cm interval 76-101 cm 

Vægt 3 kg 

Total længde 50 cm 

Total bredde ved ben 74/84 cm 

Bredde mellem håndtag 54/64 cm 

Håndgreb PU skum 

Materiale Pulverlakeret letmetal 

ISO - klassifikation ISO 12 06 03 - 06 

Produktets forventede levetid  7 år 

Risikoklasse I 

UDI-DI 5740000100991/5740000101004/5740000101011/ 
5740000101028 

Grundlæggende UDI 5740000100002MW 

Overfladetemperaturen på Gangbuk kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og 
varme påvirkninger. 

Model Bredde cm Længde cm Varenummer HMI 

Bariatrisk Gangbuk u./ hjul 74 50 0130-071-000 36487 

Bariatrisk Gangbuk u./ hjul 84 50 0130-081-000  611794 

Bariatrisk Gangbuk m./hjul 74 50 013-074-000 70682 

Bariatrisk Gangbuk m./ hjul 84 50 013-074-000 70683 

Specifikationer 

 

Bestilling 
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