
 
 
 
 

 

 

 

  

 

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 Stand Tall Gangbord 

Stærkt og funktionelt gangbord udviklet til den bariatriske bruger. 

Stand Tall Gangbord er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.  

 

• Med håndbremser monteret 

• Montering af IV-holder muligt 

• Bremser på to hjul 

• Polstrede underarmsstøtter 

• Vægtkapacitet op til 325 kg 

• Højdejusterbar 

PRODUKTARK 
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Bariatrisk Stand Tall Gangbord 

Stand Tall Gangbord bruges på hospitaler og i 

plejeboliger, hvor det giver støtte og tryghed 

under gang for brugere op til 325 kg. Gangbordet 

er kun beregnet til indendørs brug. 

Bariatrisk Gangbordet skal anvendes på et plant, 

hårdt underlag med en maksimal hældning på 3°. 

Der kan monteres en IV-holder på Gangbordet. 

IV-holderen har en længde på 101 cm og sættes 

fast på ydersiden af gangrammen ved hjælp af en 

rørholder. IV-holderen øger gangbordets bredde 

med op til 16 cm. 

IV-holderen må kun påsættes gangrammen af 

uddannet personale. 

Kontakt Cobi Rehab på 7025 2522 for råd og 

vejledning inden bestilling. 

Konstruktion 

Stand Tall Gangbord består af en bred, stærk 

ramme af 32 mm rør og fire massive hjul, hvoraf 

de bagerste to hjul har bremser. 

Stand Tall Gangbord har låsbare håndbremser, 

polstrede underarmsstøtter, polstrede håndtag og 

en sideplade til montering af fx kateterpose.  

De låsbare håndbremser på håndbarren 

begrænser høj fart i fx sving. Håndbremserne kan 

låses, når bruger skal op at stå eller ned at sidde. 

Gangbordet er forsynet med fire vandrette, 

gennemgående bolte (to i hver side) til 

højdeindstilling af underarmsstøtter og 

håndstøtter.  

Boltene er låst med håndmøtrikker. Højden på 

underarmsstøtter og håndstøtter kan justeres fra 

100-130 cm uden brug af værktøj.  

Den skålformede underarmspolstring kan let 

justeres i bredden for bedst mulige støtte og 

aflastning. 

Indvendige håndtag 

Ved at bruge de indvendige håndtag kan bruger 

rejse sig langsomt op fra sengekant eller stol 

samtidig med at stabiliteten og kontrollen med 

hjælpemidlet bevares. Tilsammen mindsker det 

risikoen for fald. 

Rengøring og vedligeholdelse 

Stand Tall Gangbord kan rengøres med vand og 

et almindeligt rengøringsmiddel.  

Stand Tall Gangbord kan også desinficeres med fx 

Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 

ppm.  

Desinficer altid Stand Tall Gangbord, inden den 

overgår til ny bruger. Derved undgås 

krydskontamination. 

Vedligeholdelse 

Bremser skal efterses og justeres hver sjette 

måned. 

Bolte og låsemøtrikker skal jævnligt efterses og 

efterspændes om nødvendigt. 

Manglende kontrol af bolte, låsemøtrikker og 

bremser, som anvist kan forårsage funktionsfejl. 
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Maksimum brugervægt 325 kg 

Totallængde 76 cm 

Totalbredde 80 cm 

Bredde indvendig mellem armlæn 59-69 cm 

Gangbordets venderadius 2 meter 

Højdejusterbar i 2,5 cm interval 100-130 cm 

Vægt 20 kg 

Massive hjul Ja, 100 mm 

Ramme Pulverlakeret krom molybdæn stål 

Underarmspuder PU skum 

ISO - klassifikation ISO 12 06 12 - 06 

Produktets forventede levetid  7 år 

Risikoklasse I 

UDI-DI 5740000102520 

Grundlæggende UDI 5740000100009NC 

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

Model Bredde Højde 
støtteanordning 

Varenummer HMI- 
nummer 

Bariatrisk Stand 
Tall Gangbord 

Indvending bredde 
mellem armlæn 59-69 

cm 
 

Udvendig bredde 80 
cm 

 
Totalbredde med IV-

holder 92 cm 

Min. 100 cm 
Maks. 130 cm 

0180-076-000 47313 

Specifikationer 

 

Bestilling 
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