
GTP1 

Transfer platform

Nem, komfortabel og sikker  
forflytning i stående position

Guldmann GTP1 Transfer platform er 
et manuelt mobilt arbejdsredskab, der 
letter forflytningen af stående og delvist 
selvhjulpne brugere. 

Ved selv aktivt at deltage i forflytningen, 
får brugeren mulighed for at udnytte og 
træne egen muskelfunktion og balance.
Forflytningsplatformen er robust og 
stabil og sikrer støtte og tryghed under 
korte stående forflytninger. Hvis behovet 
er der, kan et Transfer bælte benyttes 
som ekstra støtte og tryghed under den 
stående forflytning.

Typiske forflytningsopgaver med Transfer 
platformen:

• Til- og fra toilet/toiletstol
• Til- og fra badestol
• Træne rejse sig op / sætte sig ned 

(mobilisering)
• Vedligehold af standfunktion  

(mobilisering)

Nem og sikker at manøvrere
Forflytningsplatformen er let kørt og kræ-
ver ikke megen plads. Den kan skubbes, 
trækkes og rotere om sin egen akse. Det 
gør den meget nem at manøvrere i selv 
små rum.

Fleksibel og effektiv
Guldmann GTP1 Transfer platform kan 
bruges i alle sundhedsfaglige miljøer og 
sikrer en aktiv og tryg stående forflytning 
af brugeren og et sikkert og ergonomisk 
arbejdsmiljø for hjælperen. 

Platformen er nem at transportere mel-
lem forskellige lokationer, f.eks. i hjem-
meplejen, da over- og underdel nemt 
kan adskilles og transporteres i to dele.

Max. løftekapacitet 175 kg.
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Multi grip håndtag
Håndtaget, som har en blød og skridsikker 
overflade, er ergonomisk udformet med bu-
ede greb i 3 niveauer. Det giver både bruger 
og hjælper mulighed for at vælge det bedste 
sted at holde fast, og de 3 greb kan bruges 
som ”stige” når brugeren rejser sig eller sæt-
ter sig.

Fodplade med lav indstigningshøjde
Fodpladen er udført i formstøbt aluminium 
med skridsikker overflade. Indstigningshøjden 
på kun 30 mm og fodpladens form betyder, at 
den kan komme meget tæt på f.eks. kørestol 
eller toilet. Den lave indstigningshøjde gør 
det nemt for brugeren at få fødderne op på 
fodpladen. 

Regulerbar underbensstøtte
Den justerbare underbensstøtte har en blød 
polstring, der giver en god og behagelig 
støtte for brugeren. For at opnå den bedste 
støtte kan underbensstøtten, med easy-grip 
funktionen, nemt og hurtig justeres i højden 
og drejes (tiltes).

Centralbremse
Den fodbetjente bremse er placeret centralt 
og låser begge hjul samtidigt. Bremsen har 
en farvekode, så det tydeligt fremgår om den 
er låst eller ej. 

Transfer bælte
For ekstra støtte og tryghed under forflytning. 
Placeres om brugerens overkrop og fastgøres 
på det centrale greb på forflytningsplatformen 
multi grip håndtag. NB – Transfer bæltet bør 
ikke bruges til oprejsning af brugeren.

Forberedt for genbrug
Glatte overflader og en solid konstruktion 
gør forflytningsplatformen nem at rengøre og 
velegnet til genbrug. Transfer platformen er 
forberedt for enkel ”end of life” adskillelse og 
recirkulering af materialer.
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