
GTP1 

Transfer plattform

Enkel, bekväm och säker förflyttning 
i stående ställning

Guldmann GTP1 Transfer plattform är 
ett manuellt, mobilt arbetsredskap som 
underlättar förflyttning av stående och 
delvis självständiga brukare.
 
Genom att aktivt delta i förflyttningen får 
brukaren möjlighet att utnyttja och träna 
sin egen muskelfunktion och balans.
Plattformen är robust och stabil och ger 
stöd och trygghet vid korta, stående 
förflyttningar. Om behovet finns kan 
ett Transfer-bälte användas som extra 
stöd och trygghet under den stående 
förflyttningen.

Typiska förflyttningar med Transfer platt-
form är:

• till och från toalett/toalettstol
• till och från badstol
• träning i att resa sig upp/sätta sig 

(mobilisering)
• underhåll av ståposition (mobilisering)

Enkel och säker att manövrera
Transfer plattform är lätt att köra och 
kräver inte mycket plats. Den kan skju-
tas, dras och rotera runt sin egen axel. 
Det gör den mycket enkel att manövrera 
även i små utrymmen. 

Flexibel och effektiv
Guldmann Transfer plattform kan använ-
das i alla vårdmiljöer och säkerställer en 
aktiv och trygg stående förflyttning av 
brukaren och en säker och ergonomisk 
arbetsmiljö för vårdgivaren. 

Plattformen är enkel att transportera mel-
lan olika platser, t.ex. vid vård i hemmet, 
eftersom över- och underdelen enkelt 
kan tas isär och transporteras i två delar.

Max viktkapacitet 175 kg.
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Multi grip-handtag
Handtaget har en mjuk och halkfri yta och är 
ergonomiskt utformat med svängda grepp i 
tre nivåer. Det ger både brukare och vårdgiva-
re möjlighet att välja det bästa stället att hålla 
fast vid, och de tre greppen kan användas 
som ”stege” när brukaren reser sig eller sätter 
sig.

Fotplatta med låg instegshöjd
Fotplattan är tillverkad i formgjutet aluminium 
med halkfri yta. Instegshöjden är bara 30 mm  
och fotplattans form gör att den kommer 
mycket nära t.ex. rullstolen eller toaletten.  
Den låga instegshöjden gör det enkelt för 
brukaren att få upp fötterna på fotplattan.

Reglerbart underbensstöd
Det justerbara underbensstödet har en mjuk 
vaddering som ger brukaren ett bra och 
bekvämt stöd. För bästa stöd kan underbens-
stödet, med easy-grip-funktionen, enkelt och 
snabbt justeras i höjd och vridas (tiltas).

Centralbromssystem
Den fotstyrda bromsen är placerad centralt 
och låser båda hjulen samtidigt. Bromsen har 
en färgkod som tydligt visar om den är låst 
eller inte.

Transfer-bälte
För extra stöd och trygghet vid förflyttning. 
Placeras runt brukarens överkropp och fästs 
på det centrala greppet på Transfer plattforms 
multi grip-handtag. OBS! Transfer-bältet får 
inte användas för att resa brukaren.

Förberedd för återanvändning
Släta ytor och en solid konstruktion gör GTP1 
Transfer plattform enkel att rengöra och lämp-
lig för återanvändning. Transfer plattform är 
förberedd för att materialen ska vara enkla att 
skilja åt och återvinna vid slutet av produktens 
livscykel.
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Produktdetaljer


