NF-Walker
NF-Walker använder den allra senaste tekniken och kunskapen och är ett
rörelsehjälpmedel som ger människor med funktionsnedsättningar så som CP,
MMC och många andra diagnoser möjligheten att erövra nya förmågor och
friheten av att vara oberoende.
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*#ˬ'*$-&0'/$*)H Detta dynamiska verktyg är det enda i
sitt slag på marknaden och är individuellt anpassad för att
möta behoven hos sin användare avseende storlek, fysiska
förutsättning och rörelsemönster. NF-Walker underhålls
och justeras regel-bundet för att alltid ge optimal funktion,
varje gång. Servicen utförs alltid av vår kunniga och
engagerade personal.

Det här är bara en del av vad
NF-Walker kan erbjuda
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förbättrar andning och cirkulation
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muskler och ökad perifer cirkulation
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det stöd som krävs, både i stående och vid gång, och
stöder och korrigerar ett riktigt gångmönster
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användare stabilitet i en riktig position. Som tillbehör
finns också en höftled som är ställbar i abduktion och
gör det möjligt att säkerställa en optimal höftposition
i stående
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position med bägge händerna fria. Detta gör det enkelt
att interagera med sin omgivning och sina kamrater
^  /ˬ1) - ˬ./ȴ.4./ ( /ˬ"ȴ-ˬ//ˬa'& -ˬ/minimalt med plats. Den är också enkel att ta isär och
sätta ihop.
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illustrative purposes only and persons depicted may be models.

Scanna
QR-koden med
er Smartphone
för att se våra
produkter
i rörelse.

Teknisk information NF-Walker
Data och mått NF-Walker
Max höjd

mm

Max längd

mm

Max bredd

mm

Hjul
Max. personvikt

mm

Tester och
godkännanden
NF-Walker
CE-märkt i enlighet med
93/42/EE
medicintekniska produkte

kg

Personhöjd

70 - 140 cm

Storlekar

S 100*-140 cm

XS 70-110 cm

*Micro-kit tillgängligt som extra tillbehör för 70-80 cm

Data och mått NF-Walker XR5
Max höjd

1260 mm

Max längd

1070 mm

Max bredd

800 mm

Hjul

175 x28 mm

Max. personvikt

80 kg

Personhöjd

130 - 180 cm

Made for Movement AB
Box 117, 51321 Fristad
Sverige

Tlf: 033-21 08 80
Fax: 033-21 08 81
info.se@madeformovement.com
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Tester och
godkännanden
NF-Walker XR5
CE-märkt i
överensstämmelse med
93/42/EE
medicintekniska
produkter
TGV-godkänd i enlighet
med EN 1985: 1999 och
EN ISO 11199-2: 2000
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QR-koden med
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för att se våra
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i rörelse.

