
Trainer Modul 
En GH3+-heis utstyrt med Trainer 
Modul er ikke bare en perfekt løsning 
for løft og forflytning fra ett sted til 
et annet. Den gjør det også mulig å 
tilby pasienter dynamisk bevegelig-
hetsstøtte gjennom trygg og assistert 
trening, funksjonelle forflytninger, 
å stå oppreist samt noe bevegelse i 
rommet deres.

I Trainer Modul-modus gir GH3+ 
dynamisk støtte av pasientens vekt, og 
pasientens kroppsvekt kan avlastes med 
opptil 100 kg.  
  
Trainer Modul har en kapasitet på opptil 
30 minutters kontinuerlig bruk når heisen 
er fulladet. Etter 30 minutter går Trainer 
Modul automatisk over fra treningsmo-
dus til forflytningsmodus. 

Training Module startes, kontrolleres og 
overvåkes via digital håndbetjening. Den 
valgte funksjonsmodusen vises tydelig, 
og i treningsmodus viser LCD-skjermen 
hvor mye vekt som avlastes, samt hvor 
lang tid det er igjen av treningen. 

I forflytningsmodus er GH3+ umiddel-
bart klar for løfting og bevegelse, og 
lading vil fortsette som normalt.  

Takheis med dynamisk kroppsvektstøtte
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Trainer Modul er enda et alternativ til de 
mange bruksområdene Guldmann-tak-
heisen tilbyr i tillegg til å løfte opp og ned.

Med Trainer Modul er det mulig å starte 
bevegelighetsaktiviteter mye tidligere, 
med dynamisk vektavlastning allerede 
på pasientens rom.

Ett system   
– mange muligheter

Håndfri 
– slik at fokuset blir  
på treningskvaliteten

En unik løsning  
– enkel og fleksibel

Rutinemessige aktiviteter for økt 
funksjonell bevegelighet med 
dynamisk vektavlastning:
• Forflytning fra seng til stol   

eller toalett
• Stående balanse
• Skritt
• Stående øvelse som vektover-

føring og å stå på ett bein
• Forsiktige knebøy
• Aktivt bevegelsesområde

Vanlige rehabiliteringsøvelser 
med dynamisk vektavlastning:
• Trapper og trinn
• Gåtrening
• Balanse
• Sittende til stående
• Knebøy og utfall

• Vektavlastning på opptil 100 kg i 
trinn på 1 kg

• Treningsøkter på opptil 30 
minutter

• Fallforebygging
• Enkel å bruke og å overvåke
• Løftemodul som fungerer som 

en normal heis når den ikke 
brukes til trening

• 1 times lading = 10 minutter 
trening
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