NY

Lettere å være i aktivitet hver dag

Ny Innowalk
Et eksepsjonelt motorisert
stå- og gåtreningshjelpemiddel
for mobilisering og fysisk aktivitet
Da vi introduserte Innowalk i 2008, ante vi ikke at det ville bli et så populært hjelpemiddel
for dynamisk stående. Mange tusen mennesker bruker i dag Innowalk.
Innspill fra terapeuter, omsorgspersoner og brukere har gjort oss i stand til å designe en
oppgradert modell. Ny Innowalk gir alle de påviste helsegevinstene som fornøyde brukere
allerede opplever. I tillegg er det nå enklere enn noensinne å være fysisk aktiv hver dag.

Innowalk passer for barn, unge og voksne med betydelig nedsatt selvstendig stå- og gåfunksjon.
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Utviklingsteamet vårt har brukt ﬂere år på å designe og teste
prototyper. Resutlatet? Et komplett, mer brukervennlig og
solid stå- og gåtreningshjelpemiddel.
•

Forenklet forﬂytning inn og ut med svingsete og
utsvingbare leggbøyler tillater trygg og skånsom
overføring av bruker, enten selvstendig eller med
assistanse.

•

Mindre belastning på assistenter og omsorgspersoner.

ENKLERE OG
TRYGGERE

Flere mennesker med komplekse bevegelsesforstyrrelser
kan nå bryte opp stillesittende atferd og bevege seg
hyppigere og over lengre tid.

MER
KOMFORT

•

Ny Innowalk har omsluttende og tykkere polstringer på
støttepunkter.

•

Et større og mer stabilt bord muliggjør bedre
posisjonering og gir god balanse mellom støtte og
mulighet for aktivitet.

•

Mer tilt gir bedre stabilitet og komfort for de med dårlig
bol- og hodekontroll.

Ny Innowalk er ﬂeksibel og tilpasset mennesker med ulike
behov til bruk hjemme, i barnehagen eller på skolen.

ØKT
SELVSTENDIGHET

•

Økt mulighet for å stimulere muskelaktivitet ved aktiv
bevegelse, avhengig av brukernes evner og kapasitet.

•

En mer tilgjengelig fjernkontroll oppfordrer til ytterligere
brukermedvirkning.
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Dynamisk stående er fysisk aktivitet!
Forskning og klinisk erfaring viser at det er ﬂere fordeler med dynamisk stående
posisjon for mennesker med store funksjonsnedsettelser.
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SOSIAL INTERAKSJON,
deltakelse og kommunikasjon
med andre i samme øyehøyde

TRYKKSÅR
forebygges gjennom
trykkavlastning og økt
blodgjennomstrømning

RESPIRASJON &
SIRKULASJON stimuleres
positivt i stående posisjon og
under aktivitet

AKTIV STÅENDE
POSISJON
er fysisk aktivitet

MAGE-TARM SYSTEMET
stimuleres i aktiv stående
posisjon

AKTIV TØYING AV MUSKLER
OG LEDD, forebygger
kontrakturer og deformiteter,
samt at muskeltonus
reduseres

MENTAL FUNKSJON
stimuleres positivt
i stående posisjon

BENTETTHET
stimuleres og utvikles gjennom
hensiktsmessig ernæring,
vektbæring og muskelbruk

Kilde: Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010. Åsa B. Tornberg, Katarina Lauruschkus, 2020
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Produktstørrelser og teknisk informasjon

Sittende stilling

Stående stilling

INNOWALK

INNOWALK

INNOWALK

SMALL

MEDIUM

LARGE

BRUKERHØYDE

80 - 125 CM

120 - 165 CM

150 - 200 CM

BRUKERVEKT

MAKS 35 KG

MAKS 55 KG

MAKS 110 KG
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Tilbehør

ARMBEVEGELSESHÅNDTAK
•
•

Stimulerer arm- og håndfunksjon
Økt treningseffekt

SKULDERSTROPPER
•

Art.no

Støtte for overkropp

Art.no

Fikserer hånd til armbevegelseshåndtak

Art.no

S

302741

S

303327

S

301149

M/L

302742

M

303328

M

301363

L

303329

L

301364

DISPLAY
•
•
•

FINGERHANSKER
•

Antall steg
Tid
Fart
Art.no
Display

•

NAKKESTØTTE

SKOOPPBYGGING

Gir ekstra støtte til hodet

Såler, blokker, sakseskofester*
Kompenserer for benlengdeforskjell

•

Art.no
303333

* Må vurderes individuelt

S

105065

M

105066

L

105067
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Innowalk er et eksklusivt Made for Movement produkt
og støttes av over 25 års ekspertise innen utvikling,
produksjon og service av hjelpemidler.
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+47 35 50 51 20
madeformovement.com/no
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For å ﬁnne ut mer om ny Innowalk,
eller for å booke din personlige
produktdemonstrasjon, ta kontakt
med teamet vårt i dag for en
uforpliktende prat.

