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FORFLYTNINNG

En av flere gode grunner til å innføre hjel-

pemidler i hjemmet, er vanskeligheter med 

toalettbesøk. TRAM gjør at forflytning til  

toalettet gjøres på en sikker og og enkel-

måte med kun en hjelper.  TRAM gir  

den perfekte sitte-til-stå løsning for brukeren-

som behøver hjelp for å komme opp 

og/eller støtte til å gå. TRAM er kompakt og 

fleksibel og dermed det ideelle hjelpemiddel 

i hjemmet.

GANGTRENING

TRAM er utstyrt med en behagelig gå-sal -

sete og gir sikker støtte ved gange uten å 

kreve mer plass eller mer personale. Sete -

fjerner brukerens frykt for å falle, som igjen-

gir brukeren øket fokus på essensielle 

oppgaver, mens han/hun vedlikeholder eller 

oppøver evnen til å gå. Uansett om det er 

til daglig trening eller mere krevende -

opptrening, så gjør TRAM`s kombinerte -

sitte-til-stå funksjon, og støtte til gangfunksjon, 

den til et viktig redskap i hjemmet og på 

institusjonen.

SITTE TIL STÅ

Evnen til å skifte mellem sittende og stå-

ende stilling er viktig for brukerens uavhen -

gighet og helbred. TRAMs gå-sal/sete gjør 

det lett for betjening å hjelpe en bruker 

med denne bevegelse – uansett  

brukerens størrelse. Med TRAM er endring 

fra sittende til stående og tilbake igen både 

sikker og enkel, selv med kun en betjening.

TRAM FUNKSJONER

KROPSSTØT TESYSTEM

Rifton TRAM har et innovativt støttesystem, 

som sikrer brukeren med et enkelt håndgrep.

Dette gjør at betjeningen hurtig og enkelt kan 

klargjøre for en sikker forflytning av en 

bruker.

TRINNLØS HEVER/TELESKOP

Den spesielle teleskoplift søyle -

gir TRAM en lav profil, som igjen gir brukeren-

sikkerhet og verdighet med god oversikt og 

utsyn til betjeningen og omgivelsene. TRAM 

kan heves høyt nok til å støtte en gående 

bruker på 193 cm. Laveste mål på øvre kant 

BENFORLENGERE

TRAM er kompakt med lav profil og kan lett 

passere en døråpning på 76 cm. Forflytning 

til og fra nye og breie kjørestoler gjøres lett-

ved å utvide benforlengerne. Låsbare 

forhjul gjør TRAM sikker og trygg.

TRAM MED LAV T CHASSIS

Med 7,6 cm hjul-diameter og et lavere chassis 

kan Rifton TRAM  kjøres under senger med 

en frihøjde på kun 10,5 cm.

INNEBYGGET VEKT INDIKATOR

Med innebygget vekt kan betjeningen enkelt 

veie en bruker under forflytning. 

Med vektindikator kan man også få avlest  -

og eller bestemme hvor mye bruker skal .

FARGEKODE KLIPS

Betjeningen kan enkelt feste metalringene-

på de pasende klips. Klipsene har fargekode 

slik at man enkelt skal kunne notere hvilken 

tilpasning som brukes til den enkelte bruker.

INNEBYGGET BRYTER FOR HEV/SENK

Hev og senk TRAM ved hjelp av en enkel 

knapp innebygget i det høyre styrehåndtag.

NB. TRAM er ikke beregnet til å løfte en bruker 

fra gulvet. Til dette benyttes SoloLift.

NYHED

belaste sine føtter.

av kropsstøtten er 70 cm (lav mod.) 77 (høy mod).



TILBEHØR TIL TRAM

TRAM-vekten gir mulighet for   hjelperen 

å kunne veie brukeren under en rutineforflyt-

ning. Dette sparer en en ekstra forflytning 

med henblikk på veiing. Vegten kan -

også vise under gange, hvor mye vekt 

brukeren selv bærer. Dette gir mulighet

for å følge brukerens utvikling på dette felt.

Retningslås på hjulene  gør det mulig å 

kjøre TRAM gennom en korridor uten trekk til 

siden. Låsene kan monteres på hvilket som 

helst hjul, flere hjul eller alle hjul. To låser anses-

for tilstrekkelig for å kjøre i rett linje. Låsen 

kan slås til eller fra, så manøvrering på trang 

plass alltid er mulig.

Lårselene  benyttes til sittende forflytning. 

De er maskinvaskbare for optimal hygiene, 

og det følger et sett med hver TRAM. Ekstra 

sett kan kjøpes, hvis det er et behov i -

i forbindelse med vaske rutiner eller lignende. 

Selene er framstilt av vannvavisende coa-

ted nylon og er fargekodet for lett og feilfri 

montering.

Gå-salen  fås I tre størrelser og er beregnet 

til sitte-til-stå forflytninger og støtte gange. 

Hurtig montering ved å feste ringene til 

klipsene så fargekoderne passer. Merk at 

gå-salen passer brukeren best hvis selene 

er krysset, som på foto.

Brukermål

Nøkkelmål for bruker:  Halve lårets omkrets 

K306 small 10-20 cm 

K316 medium 20-36 cm  

K326 large 25-46 cm

Underarmsstøtter gir ekstra støtte ved 

løft av bruker, som har liten kraft eller som 

må ha sine armer fastspendt. Støttene 

kan justeres i alle retninger og vinkler for å 

imøtekomme alle brukeres behov.

Dimensjoner K305 K315

 small large 

Pute  11 x 18 cm 13 x 22 cm

Justeringsinterval 20-32 cm 27 -41 cm

(albue til knyttet hånd) 



SLIK BESTILLER MAN RIFTON TRAM
1) V elg model (standard eller lav model)

     M ed hver TRAM følger 

 to lårseler, et batteri, en batterilader, 

en brukerveilledning og en tilbehørsveske.

2) Velg ytterligere tilbehør etter behov

K310  
Standard

NY! K320 
Lav

HMI-nr. 
84816

HMI-nr.
84896 

P
Å

K
R

Æ
V

E
D

E
 D

E
L

E

Tram inkluderer to 
lårseler, et batteri, 
batterilader og Rifton 
tilbehørveske
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Tram med 
vægt ■  K301 ■  K321

Tram uden 
vægt ■  K302 ■  K322

El-kabel til  
batterilader

V
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US standard 

Ikke Norge ■  K303 ■  K303

Europeisk 
standard ■  K304 ■  K304
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Underarmsstøtte 
(sæt)

V
E
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Small ■  K305 ■  K305

Large ■  K315 ■  K315

Gå-sal (anbefales 
til gang og stå)

V
E

L
G

Small ■  K306 ■  K306

Medium ■  K316 ■  K316

Large ■  K326 ■  K326

Ekstra batteri 
(anbefales til 
institusjons bruk) ■  K307 ■  K307

Ekstra lårseler V
E

L
G

Enkelt ■  K318 ■  K318

Par ■  K308 ■  K308

Retningslås V
E

L
G

Enkelt ■  K309 ■  K323

Par ■  K319 ■  K324

Brukerrmål (cm) K310 STD K320 LAV

Omkrets: 56-152 56-152
    

Brukers mål: Omkrets   

Vigtigt: brukers vekt eller høyde må ikke  

overstige henholdsvis 160 kg og 193 cm    

     

Tram mål (cm) K310 STD K320 LAV

Lengde total: 116 samme

Bredde total: 70-102 samme

Høyde total: 110-147 samme

TRAM vekt: 32 samme

Snudiameter: 127 samme

Gulv til topp av chassis  

(passasje under møbler): 17,5 10,5

Min. høyde til brukers  

armhuler  

(gående/stående): 77 samme

Max. brukerhøyde  

(gående/stående): 193 samme

Max. arbejdsvekt: 160 samme
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Randabergveien 308
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