
Bli 
med!

Designed for movement. Loved by users.



2  3 

Neste generasjon NF-WALKER 2      
gir en fantastisk mulighet til å 
utvikle barns potensial for 

selvstendig gange i          
oppreist stående posisjon

Barn beveger seg vanligvis opp i stående posisjon 
når de er 9 – 12 måneder gamle. Oppreist stående 
posisjon, med mulighet for bevegelse, har stor 
innvirkning på barnets fysiske og psykiske 
utvikling.

Barn med funksjonsnedsettelser har begrenset 
mulighet for selvstendig bevegelse og er i mindre 
grad i stand til å selv komme opp i stående 
posisjon. Det kan være barn med diagnoser 
som blant annet cerebral parese, syndromer og 
ryggmargsbrokk. 

De har behov for støtte og hjelp til å stå og 
forflytte seg rundt omkring.

NF-Walker 2:

Stimulerer til selvstendig bevegelse 
og deltagelse i hverdagslige 
aktiviteter, med begge hender fri

Gjør det mulig å stå og gå i en 
korrigert posisjon med optimal 
vektbæring og i et diagonalt 
gangmønster

Er skreddersydd for 
bevegelse for barn med store 
funksjonsnedsettelser 

Opplæring, støtte og oppfølging er 
en essensiell del av vår Aftercare

OPP, STÅ 
OG GÅ
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SOSIAL INTERAKSJON
deltakelse og kommunikasjon med andre i samme øyehøyde 

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

TRYKKSÅR forebygges gjennom trykkavlastning 
og økt blodgjennomstrømning

RESPIRASJON & SIRKULASJON 
stimuleres positivt i stående posisjon 
og under aktivitet

FYSISK AKTIVITET
med lav til moderat 
intensitet

FORDELER 
MED 
AKTIV 
STÅENDE
POSISJON

Ny forskning viser betydelige helsegevinster for personer med CP når stillesitting blir erstattet med fysisk 
aktivitet. (Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010)
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NF-Walker 2 har mange vesentlige 
forbedringer

Enklere supplering av ekstrautstyr 
som følge av fleksible festepunkt

Forbedret gangfunksjon og stående
posisjon med det nye Dynamiske
Knestrekksystemet
 • still inn for å stimulere kne-

ekstensjon eller
 • still inn for å stimulere kne-fleksjon

   Optimal posisjonering 
med forbedret  
hofteabduksjonsledd

• fast posisjon 0-12 
grader eller

• fri abduksjon innen 0-12 
grader

Mer retningsstabil 
som følge av mulighet til å låse 
forhjul

Enkel korrigering av skinnen for tilpasning av 
utad-roterte føtter  
•  med fast posisjon eller
•  fri rotasjon innenfor 10 grader

HVA ER NYTT?

Godkjent for utendørs bruk

Bedre korrigering av
brukerens posisjon  
• økt innstillingsspekter 

på skinnesystemet
• mer stabile skinner

Økt komfort med forbedret 
trykkavlastende punkter og 
fleksible polstringer for   
• kne
• legg
• brystkasse  
• bekken

Bedre støtte av bekkenet
i symmetrisk posisjon
• stimulerer forbedret strekk 

over hofteleddet
• stimulerer oppreist posisjon av 

overkropp
• optimaliserer fri hoftefleksjon

Forbedret inn- og ut håndtering
•  nytt festepunkt mellom skinne og 

ramme
 • ny seteløsning
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BRUKERSTØRRELSER

*    Micro-kit tilgjengelig som ekstrautstyr for 70-80 cm
**  Vurderes individuelt etter brukers funksjon og behov

XS

S

70 – 110 cm*/**

100 – 140 cm**

30 kg

40 kg

Standard konfigurasjon

Ledsagerhåndtak, hoftebelte, brystbelte, sidepolstring, hjul, brems og veggavvisere.

Produktspesifikasjon

XS høyde 92 cm / bredde 53 cm / 10,9 kg

S høyde 110 cm / bredde 62 cm / 12,4 kg



10  11 

Micro-kit

• Tilpasses til brukere fra      
 70 cm høyde
 (små hjul, tilpasset brems,   
 kortere søyle, kortere lår- og  
 leggskinner)

ANNET 
TILBEHØR

Nakkekrage (S, M, L)

• Posisjonering av hodet
• Kommer i tre størrelser

TILBEHØR

Abduksjonshofteledd (XS, S)

• Justerbart fra 0 til 12 grader på hver side
• Abduksjonsposisjon forebygger hofteluksasjon
• Gir god og stabiliserende posisjonering
• Reduserer spastisitet

Bord (XS, S)

• Supert for leker og aktivitet
• Stimulerer til sosial aktivitet med andre barn
• Gir støtte for hender og armer for bedre stabilitet
• Øker følelsen av trygghet

Sidehåndtak (XS, S)

• Fremmer naturlig håndposisjon
• Stabiliserer overkropp
• Øker følelsen av trygghet

Hev/senk søyle (S)

• Bruker løftes enkelt opp fra underlaget
• Reduserer behov for løftesystemer og hjelp fra  
 assistent
• Forenkler forflytning av bruker på ujevne   
 underlag

Styring (XS, S)

• Øker følelsen av frihet og selvstendighet
• Stimulerer hånd- og armfunksjon
• Stimulerer kognitiv funksjon
• Muliggjør en bedre sosial interaksjon med andre barn

Støttehåndtak (XS, S)

• Øker stabilitet i overkropp
• Fast håndposisjon for bedre stabilitet
• Øker følelsen av trygghet

Sete (XS, S)

• Forenkler forflytning inn og ut av NF-Walker
• Enkelt å bruke uansett hvor du er
• Muliggjør for små pauser i treningen

Gåstag (XS, S)

• For barn som ikke kan gå selvstendig
• Muliggjør bevegelse av ben

Løftestropper (XS, S)

• Skånsom forflytning av bruker
• Passer alle typer løftesystemer
• Forebygger tunge løft og dermed relaterte skader
• Enkel å bruke

Ledsagerhåndtak (XS, S) (standard utstyr)

• Gjør det enklere å hjelpe brukeren
• Justerbar høyde

Dynamisk Knestrekksystem (S)

• Tilpasses for å stimulere kne-ekstensjon eller 
• Tilpasses for å stimulere kne-fleksjon 
  - som igjen gjør det enklere å gå

Rotasjonssystem skinne (S)

• Enkel korrigering av skinnen for tilpasning  
 av utad-roterte føtter 
  - Med fast posisjon eller
  - Fri rotasjon innenfor 10 grader 

Antioverstrekk kne (XS, S)

• Forebygger overstrekk av kneledd

Hodestøtte (XS, S)

• Alle typer hodestøtter, både standard og   
 skreddersydde varianter, kan tilpasses til              
 NF-Walker
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AFTERCARE
- oppfølging og service -

Våre faglig dyktige og erfarne hjelpemiddelkonsulenter 
deler kunnskap, gir gode råd og motiverer brukere, 
omsorgspersoner og terapeuter.

De sikrer at våre skreddersydde hjelpemidler er optimalt 
tilpasset og følger opp hver individuell bruker for maksimal 
effekt.
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Martine er en fem år gammel jente med Ehlers-Danlos 
Syndrome (EDS) og uspesifisert encefalopati. Hun har 
ingen selvstendig gangfunksjon, men krabber aktivt rundt 
og er nysgjerrig på sine omgivelser. Helt siden hun var to 
og et halv år gammel har hun brukt NF-Walker, og de siste 
fire månedene har hun benyttet den nye versjonen, 
NF-Walker 2.

Både foreldre og ansatte i barnehagen, som bruker 
hjelpemiddelet hver dag, forteller at de er svært godt 
fornøyd med det oppgraderte og forbedrede produktet. 
De opplever NF-Walker 2 som robust og stødig, samtidig 
med at den har et flott design. Gode polstringer på deler 
som er i direkte kontakt med kroppen har økt komforten 
til Martine betraktelig. Seteløsningen gjør at de i dag kan 
forflytte Martine inn fra en sittende stilling på NF-Walker 
2, i stedet for fra liggende stilling. Det gjør at hun kan være 
mer aktiv og deltakende i forflytningssituasjonen.

Sara er en fire år gammel jente, født med Congenital 
Disorders of Glykosylation (CDG). Hun kan ikke sitte, stå 
eller gå uten hjelp, og da Sara startet med NF-Walker, brukte 
fysioterapeuten gåstag for å guide bevegelsene til Sara. 

Etter en stund tok hun sine første steg i NF-Walker uten 
hjelp. Nå viser hun tydelig glede når hun beveger seg rundt.  

MØT SARA!

MØT 
MARTINE!

Jeg opplever at det er enklere og 
raskere å forflytte Martine inn i den 
nye NF-Walker 2, der hun samtidig 
blir mer aktiv og deltakende i 
situasjonen.

 TERAPEUT

ASSISTENT, BARNEHAGEN

Sara har nå brukt den nye NF-Walker 2 
en stund, og den funksjonen jeg 
er mest fornøyd med, ved siden av å 
se veldig elegant og kul ut, er 
hoftebeltet som gir mye bedre støtte 
til bekkenet. Siden det er plassert 
høyere er hoftefleksjonen helt fri, 
og hun er godt posisjonert selv 
uten bruk av bryststøtte.
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Kontakt oss gjerne for mer 
informasjon

+ 47 35 50 51 20

info@madeformovement.com

www.madeformovement.com


