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Häng
med!

Nästa generation NF-WALKER 2
utgör en fantastisk möjlighet att
utveckla barnets potential för

självständiga rörelser i
upprätt position.

UPP, STÅ
OCH GÅ
Barn tar sig normalt upp i upprätt läge vid 9–12
månaders ålder. En upprätt position med möjlighet
till rörelse har stor inverkan på barnets fysiska och
psykiska utveckling.
Barn med funktionsnedsättningar har begränsade
möjligheter till självständiga rörelser och nedsatt
förmåga att röra sig i upprätt position.
De behöver i varierande grad stöd för att stå upp
och röra sig. NF-Walker passar till rörelsehindrade
med diagnoser som Cerebral pares, olika syndrom,
ryggmärgsbråck och andra diagnoser med liknande
funktionsnivå.

NF-Walker 2:
Stimulerar till självständiga rörelser
och deltagande i dagliga aktiviteter
med båda händerna fria.
Gör det möjligt att stå och gå
i en upprätt position, med
naturlig belastning i ett växelvist
gångmönster.
Den är skräddarsydd för att
möjliggöra rörelse för barn med
stora funktionsnedsättningar.
Utbildning, stöd och uppföljning
sker regelbundet av oss på Made for
Movement.
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SOCIAL INTERAKTION,
delaktighet och kommunikation i ögonhöjd med andra personer

TRYCKSÅR förebyggs genom tryckavlastning
och ökad cirkulation

ANDNING-CIRKULATION
påverkas positivt i stående
position och under aktivitet

FÖRDELAR
MED
AKTIV
STÅENDE

AKTIVT STÅENDE är
en fysisk aktivitet med
låg intensitet

MAG-TARMFUNKTIONEN
stimuleras i en aktiv stående
position

TÖJNING AV MUSKLER
OCH LEDER förebygger
kontrakturer och
felställningar, samt att
muskelspänningar minskar

MENTAL FUNKTION påverkas positivt
när du kommer i aktiv stående position

Ny forskning visar djupgående hälsofördelar för personer med CP när stillasittande beteende ersätts med
fysisk aktivitet. (Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010)
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BENTÄTHET utvecklas genom bra näring,
belastning och användning av musklerna
5

VAD ÄR NYTT?

NF-Walker 2 har många väsentliga
förbättringar

Enklare i- och urstigning
• ny anslutning mellan skendelen och
basen
• ny säteskonstruktion

Enklare att lägga till ytterligare tillbehör tack vare
flexibla inkopplingspunkter

Förbättrat stöd för bäckenet i
symmetriskt läge
• stimulerar ökad sträckning
över höftleden

Förbättrat gångmönster och
positionering I stående med nya
Dynamiska knästräckare, som kan
ställas in att böja eller sträcka I
knäleden.

Optimal positionering
med förbättrad höft
abduktionsled
• Fast lägen från 0-12
grader
• Fri abduktion inom 0-12
gradergrader

Bättre korrigering av
användarens position
• Fler inställningsmöjligheter
på skensystem
• Stabilare skensystem

Förbättrad komfort tack vare
flexibel och förbättrad stoppning
för
• knäna
• bålen 
• höften

Mer riktningsstabil

Godkänd för utomhusbruk
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Enklare att ställa in utåtrotation och positionering
av fötterna
• Fast läge på 0, 5 och 10 grader
• Fri rotation inom 10 grader
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STORLEKAR
XS

70 – 110 cm*/**

30 kg/användaren

S

100 – 140 cm**

40 kg/användaren

* Micro-kit tillgängligt som extra tillbehör för 70-80 cm
** Bedöms individuellt utifrån användarens styrka och rörelsemönster
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TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR

ANDRA
TILLBEHÖR

Lyftremmar (XS, S)
Huvudstöd (XS, S)
•

De flesta typer av huvudstöd både standard och
specialanpassade, kan monteras på NF-Walker

Bord (XS, S)

•

Hjälper assistenten att lättare förflytta användaren
till NF-Walker

•

Passar alla typer av lyftsystem

•

Underlättar tunga lyft

•

Lätt att använda
Ledsagarhandtag (XS, S)

•

För spel och lek

•

Möjliggör interaktion med andra barn

•

Ger stöd för hand/arm

•

Ger en känsla av säkerhet

•

Underlättar riktnings ändringar för assistenten

•

I rätt arbetshöjd

Handtag (XS, S)

Höj/sänkbart stag (S)

•

Förbättrar stabilitet i överkroppen

•

Fast handpositionering för bättre stabilitet

•

Enklare förflyttning av användare

•

Förstärker känslan av säkerhet

•

Mindre behov av lyft från assistenter

•

Underlättar förflyttningar av användaren på
ojämna underlag

Mikro-kit
•

Anpassas till användare 		
från 70-80cm
(små hjul, anpassad broms
och kortare stag)

Nackkrage (S, M, L)
Sidohandtag (XS, S)
•

Tillåter en naturlig handposition

•

Stabiliserar överkroppen

•

Ökar trygghetskänslan

Säte (XS, S)
Enklare att komma i och ur NF-Walker

•

Enkel att använda

•

Möjliggör kortare pauser

Styrning (XS, S)

Antiöversträcks skydd knä (XS, S)

•

Förstärker känslan av självständighet

•

•

Stimulerar hand och arm funktion

•

Stimulerar kognitivt

•

Möjliggör interaktion på ett enklare sätt

Abduktionsled (XS, S)
Justerbar från 0-8 grader på varje sida

•

Positionering i abduktion kan motverka 		
höftluxation

•

Ger en bra och stabil position

•

Minskar spänningar

•

Positionering av huvud

•

Finns i 3 storlekar

Motverka översträckning av
knäled

Dynamiska knästräckare (S)

•

Gåstag (XS, S)
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•

•

Hjälp att guida in ett växelvist gångmönster

•

Förbättrat gångmönster och 		
positionering

•

Kan ställas in att böja eller sträcka i
knäleden

Rotationsskena (S)
•

Enklare att ställa in utåtrotation och 		
positionering av fötter

		 - fast läge med 0, 5 eller 10 graders 		
			utåtrotation.
		 - rörligt läge med möjlighet till rotation mellan
			 0-10 grader
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AFTERCARE

- Uppföljning och service Våra kunniga och erfarna Hjälpmedelsrepresentanter
delar kunskap och ger råd till användare assistenter och
personal.
De skräddarsyr och följer upp hjälpmedlet så att det
passar optimalt för varje enskild användare, så användaren
får ut maximal effekt av hjälpmedlet.
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MÖT SARA!
Sara är en fyra år gammal flicka, född med Congenital
Disorders of Glykosylation (CDG). Hon kan inte sitta, stå eller
gå utan hjälp. Då Sara startade med NF-Walker användes
gåstag för att hjälpa till att guida in hennes gång.
Efter en stund tog hon sina första egna steg i NF-Walker
utan hjälp. Nu visar hon tydlig glädje när hon rör sig själv.

Nu har Sara fått prova den nya NFWalker 2. Det som är speciellt positivt
är att den ser väldigt fin ut och vi är
väldigt nöjda med det nya höftbältet
som är delat, så att hon får stöd
på rumpan och själva höftbältet är
placerat högre upp. Det gör att hon inte
blir begränsad i höftflexion och att hon
lättare hittar balans för överkroppen
utan att behöva så mycket stöd av
bröstbältet.

TERAPEUT

MÖT
MARTINE!
Martine är en fem år gammal flicka med Ehlers-Danlos
Syndrom (EDS) och ospecificerad encefalopati. Hon har
ingen självständig gångfunktion men kryper aktivt runt
och är nyfiken på sin omgivning. Ända sedan hon var två
och ett halvt år gammal har hon använt NF-Walker. De
sista fyra månaderna har hon använt den nya
NF-Walker 2.
Båda föräldrarna och personalen i förskolan som
använder hjälpmedlet varje dag, berättar att de är väldigt
nöjda med den nya förbättrade produkten. De upplever
att NF-Walker 2 som robust och stadig, samtidigt som
den har en fin design. Bättre polstringar på delar som är i
direkt kontakt med kroppen har ökat komforten avsevärt
för Martine. Säteslösningen gör att det blir lättare att flytta
över Martine till sittande position i Walkern, istället för
liggande position. Det gör att hon kan vara mer aktiv och
deltagande i förflyttning i och ur NF-Walker2.
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Jag upplever att det är enklare
och snabbare att förflytta Martine
in i nya NF-Walker2. Då är hon
samtidigt mer aktiv och delaktig i
situationen.

PERSONAL FÖRSKOLA
15

+ 46 33 21 08 80
info.se@madeformovement.com
www.madeformovement.com
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För mer information, vänligen
kontakta oss

