
Gör det lättare att vara aktiv varje dag
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När vi introducerade Innowalk 2008 kunde vi aldrig ana att det skulle bli ett så populärt 
hjälpmedel för dynamiskt stående. Idag används Innowalk av tusentals personer.

Input från terapeuter, vårdgivare och användare har gjort det möjligt för oss att designa en 
uppgraderad modell. Nya Innowalk ger alla de påvisade hälsovinster som nöjda användare 
redan upplever. Dessutom är det nu enklare än någonsin att vara fysiskt aktiv varje dag.

Ny Innowalk
Ett exceptionellt motoriserat 
stå- och gåhjälpmedel för mobilisering 
och fysisk aktivitet

Innowalk är lämplig för barn, unga och vuxna med betydande nedsatt självständig stå- och gåfunktion.
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Vårt utvecklingsteam har lagt fl era år på att designa 
och testa prototyper. Resultatet? Ett komplett, mer 
användarvänligt och robust stå- och gåhjälpmedel.

• Förenklad överföring in och ut ur Innowalk med 
svängbart säte och utsvängbara underbensbyglar ger en 
säker och skonsam överföring av användaren, antingen 
självständigt eller med hjälp.

• Mindre belastning på assistenter och vårdgivare.

Fler personer med rörelsenedsättningar kan nu bryta sitt 
stillasittande beteende och röra sig oftare och under längre 
tid.

• Nya Innowalk har omslutande och tjockare stoppning 
vid stödpunkterna. 

• Bordet har blivit större och stabilare, vilket möjliggör en 
bättre positionering samtidigt som det ger en bra balans 
mellan stöd och möjlighet till aktivitet.

• Mer tilt ger bättre stabilitet och komfort för personer 
med nedsatt bål- och huvudkontroll.

Nya Innowalken är fl exibel och anpassad för personer med 
olika behov av användning hemma, på förskolan eller i 
skolan.

• Ökade möjligheter att stimulera muskelaktivitet genom 
aktiv rörelse, beroende på användarnas förmågor och 
kapacitet.

• En mer tillgänglig fjärrkontroll uppmuntrar till ytterligare 
användarinteraktion.

MER KOMFORT

ÖKAD 
SJÄLVSTÄNDIGHET

ENKLARE OCH 
SÄKRARE
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Dynamiskt stående är fysisk aktivitet!
Forskning och klinisk erfarenhet visar att det fi nns fl era fördelar med en dynamiskt 
stående position för personer med svåra funktionsnedsättningar.

Referenser: Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010. Åsa B. Tornberg, Katarina Lauruschkus, 2020

MAG-TARMSYSTEMET
stimuleras i aktiv stående 
position

AKTIV TÖJNING AV 
MUSKLER OCH LEDER, 
förebygger kontrakturer och 
missbildningar och minskar 
muskeltonus

MENTAL FUNKTION
stimuleras positivt i stående 
position

BENTÄTHETEN
stimuleras och utvecklas 
genom ändamålsenlig näring, 
belastning och användning av 
muskler

ANDNING OCH CIRKULATION 
stimuleras positivt i stående 
position och under aktivitet

AKTIV STÅENDE POSITION
är fysisk aktivitet

SOCIAL INTERAKTION, del-
tagande och kommunikation 
med andra i samma ögonhöjd

TRYCKSÅRTRYCKSÅR
förebyggs genom förebyggs genom 
tryckavlastning och förbättrad tryckavlastning och förbättrad 
blodcirkulationblodcirkulation
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Produktstorlekar och teknisk information

INNOWALK INNOWALK INNOWALK

ANVÄNDARENS LÄNGD 80–125 CM

ANVÄNDARENS VIKT MAX 35 KG

120–165 CM

MAX 65 KG

150–200 CM

MAX 110 KG

SMALL MEDIUM LARGE

Sittande position Stående position



Extrautrustning

NACKKRAGE
• Ger extra stöd till huvudet

SKOUPPBYGGNAD
• Sulor, block, saxskofästen*
• Kompenseraar för skillnader i benlängd

HANDSKAR
• Fixerar handen vid armrörelsehandtaget

DISPLAY
• Antal steg
• Tid
• Hastighet

AXELREMMAR
• Stöd för överkroppen

ARMPENDLARE
• Stimulerar arm- och handfunktionen
• Ökad träningseffekt

Art.nr

S 302741

M/L 302742

Art.nr

Display 303333

Art.nr

S 105065

M 105066

L 105067

* Måste bedömas individuellt

Art.nr

S 301149

M 301363

L 301364

Art.nr

S 303327

M 303328

L 303329
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Innowalk är en exklusiv Made for Movement-produkt och 
stöds av över 25 års expertis inom utveckling, produktion 
och service av hjälpmedel.

25Y



033-21 08 80

madeformovement.com/sv

För att ta reda på mer om nya 
Innowalk, eller för att boka en 
personlig produktdemonstration, 
kontakta vårt team idag för ett 
förutsättningslöst samtal.
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