
GTP1 

Transferplattform

Enkel, komfortabel og sikker  
forflytning i stående stilling

Guldmann GTP1 Transferplattform er 
et manuelt mobilt arbeidsredskap som 
letter forflytningen av stående og delvis 
selvhjulpne brukere. 

Ved å delta aktivt i forflytningen får bru-
keren mulighet til å benytte og trene sin 
egen muskelfunksjon og balanse.
Plattformen er robust og stabil, og gir 
støtte og trygghet under korte stående 
forflytninger. Ved behov kan et Trans-
fer-belte brukes som ekstra støtte og 
trygghet under den stående forflytnin-
gen.

Typiske forflytningsoppgaver med forflyt-
ningsplattformen:

• til og fra toalett/toalettstol
• til og fra dusjstol
• trening på å reise seg / sette seg ned 

(mobilisering)
• vedlikehold av ståfunksjon (mobilise-

ring)

Enkel og sikker å manøvrere
Forflytningsplattformen er lett å manøv-
rere og tar lite plass. Den kan skyves, 
trekkes og roteres rundt sin egen akse. 
Det gjør den svært enkel å manøvrere 
selv i små rom.

Fleksibel og effektiv
Guldmann forflytningsplattform kan 
brukes i alle helsefaglige miljøer, og 
sikrer aktiv og trygg stående forflytning 
av brukeren, samt sikkert og ergonomisk 
arbeidsmiljø for hjelperen. 

Forflytningsplattformen er lett å transpor-
tere mellom ulike steder, for eksempel 
ved hjemmepleie, siden over- og under-
delen enkelt kan skilles fra hverandre og 
transporteres i to deler.

Maks vektkapasitet 175 kg.
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Multigrip-håndtak
Håndtaket, som har en myk og sklisikker 
overflate, er ergonomisk utformet med buede 
grep i tre høyder. Det gir både bruker og 
hjelper mulighet til å velge det beste stedet å 
holde fast, og de tre håndtakene kan brukes 
som «stige» når brukeren reiser seg eller 
setter seg.

Fotplate med lav innstigningshøyde
Fotplaten er fremstilt i formstøpt aluminium 
med sklisikker overflate. Innstigningshøyden 
på bare 30 mm, og fotplatens form betyr at 
den kan plasseres svært nær f.eks. rullestol 
eller toalett. Den lave innstigningshøyden gjør 
det enkelt for brukeren å få føttene opp på 
fotplaten.

Regulerbar leggstøtte
Den regulerbare leggstøtten har myk polstring 
som gir god og behagelig støtte for brukeren. 
For å oppnå best mulig støtte kan leggstøtten 
raskt og enkelt justeres i høyden og dreies 
(tiltes) ved hjelp av easy-grip-funksjonen.

Sentral brems
Den fotbetjente bremsen er plassert sentralt, 
og låser begge hjulene samtidig. Bremsen 
har en fargekode, så det fremgår tydelig om 
den er låst eller ikke.

Transfer-belte
For ekstra støtte og trygghet under forflyt-
ning. Plasseres rundt brukerens overkropp 
og festes på det sentrale grepet på mul-
tigrip-håndtaket på forflytningsplattformen. 
NB – Transfer-beltet skal ikke brukes til å reise 
opp brukeren.

Klargjort for gjenbruk
Glatte overflater og solid konstruksjon gjør at 
forflytningsplattformen er lett å rengjøre og 
velegnet til gjenbruk. Forflytningsplattformen 
er klargjort for enkel kildesortering og resirku-
lering av materialer etter endt levetid.

©
 G

ul
dm

an
n 

N
O

-2
74

6/
09

/2
02

0 

Produktdetaljer


