
En GH3+ loftlift, der er udstyret med 
Trainer Module, er ikke blot en per-
fekt løfte- og forflytningsløsning. Den 
giver også mulighed for at forbedre 
patientens mobilitet og fysiske funk-
tion gennem sikre og vægtaflastede 
genoptræningsøvelser på stuen. 

Når Guldmann Trainer Module er aktiver-
et vil GH3+ understøtte patientens vægt 
dynamisk, og patientens kropsvægt kan 
aflastes med op til 100 kg.

Modulet har en kapacitet på op til 30 
minutters brug, når loftliftens batteri er 
fuldt opladet. Efter 30 minutter vil Trainer 
Modulet automatisk slukke. Herefter er 
liften med det samme klar til løft og for-
flytning, og opladningen genoptages.  

Guldmann Trainer Module startes, 
styres og overvåges via den digitale 
håndbetjening. Det fremgår tydeligt, 
når modulet er aktiveret. LCD-skærmen 
på håndbetjeningen viser det antal kg, 
der aflastes med samt den resterende 
træningstid.
 

Trainer Module 
Loftlift med dynamisk vægtaflastning
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Trainer Module føjer endnu en funktion til 
de mange anvendelsesmuligheder, som 
Guldmanns loftlifte byder på ud over at 
løfte op og ned.

Med Trainer Module er det muligt at 
påbegynde rehabilitering med dynamisk 
vægtaflastning allerede på patientens 
stue.

Ét system   
– mange muligheder

Hænderne fri 
– fokus på kvaliteten i 
træningen

En unik løsning 
– simpel og fleksibel

Funktionelle mobilitetsaktiviteter 
med dynamisk vægtaflastning:
• Overgang fra en stilling til en 

anden
• Balance – stående / siddende
• Gang på/over forhindringer
• Stående øvelser som: vægtfor-

skydning, stå på et ben
• Blide squats
• ADL træning

Typiske genoptræningsøvelser 
med dynamisk vægtaflastning:
• Gang på/over forhindringer
• Gangtræning
• Balancetræning  
• Siddende-til-stående
• Squat og lounges
• ADL træning

• Op til 100 kg vægtaflastning i trin 
på 1 kg

• Træningssessioner på op til 30 
minutter 

• Forebyggelse af fald
• Nem at anvende
• Loftliften kan bruges til løft 

og forflytning, når den ikke 
 anvendes til træning

• 1 times opladning  
= 10 minutters træningstid
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