
ReTurn7400
SystemRoMedic™

™

Säker och aktiv uppresning och överflyttning, helt utan tunga lyft 
ReTurn7400 är ett enkelt och otroligt effektivt hjälpmedel för uppresning och överflyttning, 
men det är också ett träningsredskap. ReTurn7400 ger trygg och aktiv uppresning och 
överflyttning till eller från säng, rullstol eller toalett. ReTurn7400 kan också användas som 
ett hjälpmedel för positionering längre bak i rullstol eller stol. Förflyttningarna blir enkla 
och helt utan tunga lyftmoment för medhjälparen. För brukare som fortfarande har en 
del krafter kvar stimulerar ReTurn7400 det naturliga rörelsemönstret vid uppresning och 
stärker samtidigt kroppens muskler och funktioner. Detta gör den till ett idealiskt hjälpmedel 
på en rehab-enhet och en brukare som använder ReTurn7400 i hemmet kan oftast bo kvar 
hemma längre med assistans av bara en medhjälpare.

Patenterad*
konstruktion

Låg uppresningsstege, 
passar kortare vuxna 

och barn

Aktiverar brukaren 

Eliminerar tunga lyft 
för medhjälparen
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ReTurn7400

ReTurn7400 och ReTurn7500 har samma stabila bottenplatta vilket gör det möjligt 
att enkelt byta mellan standardhög och låg uppresningsstege för maximal behovs-
täckning och utnyttjandegrad.

Stora broms-
reglage med 
halksäkra färg-
markeringar för 
enkel och säker 
manövrering

Hål för fäste av HeelStrap

Justerbara 
underbensstöd

Tydliga markeringar 
för brukarens fötter

Produktspecifikation

Ytterligare information om de olika modellerna av ReTurn och 
alla tillbehör finns på www.handicare.se.

Låg uppresningsstege

Många olika 
greppmöjligheter

Stabil och säker bottenplatta

Låg instegshöjd

Stabil infästning för 
uppresningsstegen

Urtag för toalettstol

Enkel och ovanligt mångsidig
ReTurn7400 är ett manuellt uppresnings- och förflyttningshjälpmedel som är 
mycket enkelt att förstå och använda, både för brukaren och för medhjälparen. 
ReTurn7400 är också en ovanligt mångsidig produkt som kan användas på flera 
olika sätt för att säkert och effektivt assistera en brukare vid uppresning och 
positionering i sittande samt vid kortare förflyttningar inomhus. ReTurn7400 är 
dessutom ett mycket bra träningsredskap och därmed ett utmärkt hjälpmedel 
i rehabiliteringsprocessen.

ReTurn7400 har en låg uppresningsstege som passar för kortare vuxna bru-
kare och för barn. Den fungerar också bra vid speciella vårdsituationer som 
till exempel på en röntgenavdelning. ReTurn7400 är avsedd för brukare som 
väger max 150 kg.

Otroligt lättmanövrerad

ReTurn7400 har en unik, patenterad* konstruktion som gör överflyttnings-
plattformen otroligt lättmanövrerad. ReTurn7400 kör, svänger och roterar lätt 
och smidigt på alla underlag, även i begränsade utrymmen. Det är enkelt att 
positionera hjälpmedlet perfekt intill en säng, rullstol eller toalettstol och det 
krävs minimalt med påskjutningskraft för att förflytta ReTurn7400, även med 
en tyngre brukare.

Stabil och säker bottenplatta
Den låga tyngdpunkten och den stora understödsytan, med hjul i alla hörn, 
gör bottenplattan stabil och säker. Två stora, fasta och låsbara centrumhjul 
mitt för uppresningsstegen gör ReTurn7400 lättrullad och riktningsstabil 
medan svivelhjulen i hörnen bidrar till den enkla manövreringen.

Uppresningsstegen ger utrymme för naturligt rörelsemönster och närhet
ReTurn7400 är utrustad med en uppresningsstege som är helt öppen nertill 
medan den övre delen erbjuder många olika greppmöjligheter, inklusive ett cen-
tralt kraftgrepp. Uppresningsstegen lutar framåt, bort från brukaren, och ger 
brukaren gott om utrymme och möjlighet att komma riktigt nära hjälpmedlet för 
att kunna “klättra” och/eller dra sig uppåt samtidigt som han reser sig upp. Bru-
karen får också stöd av stegen under ståträning och förflyttning. Konstruktionen 
ger bra arbetsutrymme även för medhjälparen som kan vara nära och hjälpa till 
med att stödja brukaren från olika håll.
Underbensstöden kan justeras i både höjd- och sidled. De kan också vinklas, 
vilket gör det enkelt att, vid varje tillfälle, individanpassa inställningarna efter 
brukarens längd och andra förutsättningar. Denna funktion gör det dessutom 
möjligt för flera individer att använda samma ReTurn7400.
ReTurn7400 är enkel att montera ihop och ta isär för transport och förvaring.

Art. nr.    Produkt  Beskrivning

7400 ReTurn7400 Överflyttningsplattform, komplett med låg 
  uppresningsstege
7401 Rising ladder, low Uppresningsstege, låg, för ReTurn7400 med  
  serienummer från 373317697400500001 och för
  ReTurn7500 med serienummer från   
  373317697500500001
7501 Rising ladder,  Uppresningsstege, standardhöjd, för ReTurn7500  
 standard height med serienummer från 373317697500500001 och 
  för ReTurn7400 med serienummer från   
  373317697400500001
7501i Rising ladder,  Uppresningsstege, standardhöjd, med en öppning 
 standard height för påhakning av ReTurnBelt, för ReTurn7500 med  
  serienummer från 373317697500500001 och för 
  ReTurn7400 med serienummer från   
  373317697400500001

Teknisk information

**) Patent: SE-0401517-8

SWL 150 kg

Total höjd 995 mm

Bottenplatta, längd x bredd x höjd 685 mm x 570 mm x 40 mm

Vikt 16,5 kg

Tillbehör

Genom att kombinera ReTurn7400 med olika tillbehör kan brukaren få ytter-
ligare stöd samt ökad trygghet och säkerhet vid uppresning, ståträning och 
förflyttning. Valet av tillbehör styrs av den aktuella situationen samt av brukarens 
behov och funktionsnivå. 

*) Patent: SE-0300528-7 
Gemenskapsformgivningsskyddad: RCD-529631-1

Olika modeller av ReTurn 
ger lösningar för alla 
situationer och brukare
Den grundläggande tanken 
bakom ReTurn är att bruka-
rens egen kraft ska tillvara-
tas och stärkas. Alla modeller 
av ReTurn bidrar därför till 
aktivering av brukaren och 
stimulerar brukaren att 
använda ett naturligt 
rörelsemönster.

Art. nr.    Produkt  Beskrivning

6031--6038  ReTurnBelt** Storlek XXS--XXXL

6133--6136  ReTurnBelt, avspritningsbart material Storlek S--XL

6233--6236  ReTurnBelt, engångsmaterial Storlek S--XL

6061 SupportStraps Tillbehör för bälten

7250 HeelStrap Hälband

7215  Padding for leg support Polstring för underbensstöd

0954 Bag Väska

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. 
I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov 
i olika förflyttningssituationer.  

Överflyttning, mellan två enheter. Positionering, inom samma enhet. 
Stöd, vid mobilisering. Lyft, manuella och mekaniska.

Maskinvägen 17, 
972 54 Luleå
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se


