
Gånghjälpmedlet som är designad för stora och små äventyr



Xplore – Ett exceptionellt gånghjälpmedel
Input från terapeuter, vårdgivare och föräldrar har gjort att Made for

Movement har kunnat skapa ett gånghjälpmedel som är både enkelt
att använda, stabilt och godkänt för utomhusbruk. Den kombinerar

fördelarna med större flexibilitet, autonomi och närhet.

FLEXIBILITET
Xplore skapades för att

tillgodose de varierande
behoven hos personer med

motorisk funktionsnedsättning
och har utformats med flexibilitet

i åtanke.

Redo att gå
Xplore har en konstruktion som gör att

den är mycket lätt att ta plats i och justera.
Eftersom det är enklare att komma igång –

och att snabbt anpassa Xplore efter individens
behov – är användarna väl rustade för och

uppmuntras att gå varje dag. Och att växla mellan
stående position och gång går blixtsnabbt.

AUTONOMI
Barn med komplexa rörelsenedsättningar
och som inte viktbelastar kan tack vare
Xplore stå självständigt, gå längre och
styra hjälpmedlet enkelt.

Utforska överallt
Xplore är designad för inomhus- och
utomhusbruk och möjliggör nya nivåer
av komfort och mobilitet på fler platser.
Det är det perfekta gånghjälpmedlet för
användning i hemmiljö, på förskolan och
i skolan – samt i terapisessioner.
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NÄRHET
Xplore är designad för nära kontakt och delaktighet och ger fler möjligheter att interagera med vänner,
familj och andra.

Närmare händelsernas centrum
Den smala profilen gör att Xplore får plats under ett skrivbord samtidigt som händerna hålls fria. Oavsett
om det handlar om gruppaktiviteter runt ett bord eller om man förflyttar sig, gör Xplore det möjligt för
användarna att delta mer i det som händer runt dem – och får därmed en rikare, mer inkluderande
upplevelse.

FLEXIBILITET AUTONOMI NÄRHET = Bättre livskvalitet

Ett unikt stödsystem för överkroppen både
korrigerar och rätar upp kroppen för optimal
positionering. Det gör att man undviker
en hukande gång hos användaren,
som annars kan leda till smärtor
och kontraktioner och påverka
utvecklingen negativt. Istället
överförs energin till upprätning och
till rörelser på ett optimalt sätt.

Förutom att stödja vid stående
och gående, tränar Xplore vid
upprepad användning gången. Med
användarna i en framåtlutad position i
gånghjälpmedlet använder den dynamiska
ramkonfigurationen ömsesidig styrning;
ett ben flyttas i taget för att främja en naturlig
stegrörelse.
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Tobias och Xplore 

Tobias är en 10-årig pojke som har diagnostiserats med
bilateral spastisk cerebral pares, GMFCS IV. Speciellt hans
högra sida är påverkad, och hypotoni har lett till minskad
muskelstyrka.
 
Han kan sitta självständigt och stå med stöd.
Hans största utmaning är den begränsade aktiva höft- och
knästräckningen, vilket förvärras av hans ökande vikt och längd
när han växer.

 
MÅL 
Tillsammans med hans fysioterapeut har familjen satt upp mål för
Tobias.

De vill att han ska upprätthålla:
• Mobiliteten
• Funktionen
• Rörelseomfånget (ROM)
• Hudens integritet

De vill även att han ska vara så aktiv som möjligt så att han kan
delta i vardagliga aktiviteter, helst i stående position och gående.

 
RESULTAT OCH FÖRDELAR
Tobias har använt Xplore under en treveckorsperiod hemma.
Han använder den nästan varje dag i cirka 30 minuter per session.
Det här är de fördelar som hans föräldrar ser:

Enheten är enkel att hantera för föräldrar och assistenter.
Sannolikheten att produkten kommer att användas mycket ökar
om den är enkel, så Tobias har blivit mer aktiv i Xplore.

Tobias tycker verkligen om de möjligheter för honom att förflytta sig som
Xplore ger.

Han kan gå längre sträckor eftersom han tycker att det är så enkelt att gå i
Xplore
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”Jag har märkt att det är enklare och går
snabbare för Tobias att gå i Xplore, och det

gör att det blir enklare för honom att delta i
vardagliga aktiviteter.” 

 
– TOBIAS MAMMA
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READY TO GO XPLORE?
Som gånghjälpmedel ger Xplore
större flexibilitet, autonomi
och närhet för personer med
motorisk funktionsnedsättning,
inklusive personer med komplexa
rörelsenedsättningar. Hjälpmedlet är
lämpligt för användare som inte kan
bära sin egen vikt eller som kan ha låg
bålstabilitet.

Och en perfekt lösning för människor
som känner sig begränsade när de
deltar med rullstol och skrymmande
gåstolar.

SÄKER, STABIL OCH GODKÄNT  
FÖR UTOMHUSBRUK

ANVÄNDARENS LÄNGD 80 -120 CM

ANVÄNDARENS VIKT MAX 30 KG

110 -150 CM

MAX 50 KG

140 – 180  CM

MAX 80 KG

XPLORE
SMALL

XPLORE
MEDIUM

XPLORE
LARGE

XPLORE HAR UTVECKLATS  
EXKLUSIVT AV   

MADE FOR MOVEMENT, OCH 
BACKAS UPP AV MER ÄN  
25 ÅRS EXPERTIS INOM  

GÅNGHJÄLPMEDEL.
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TILLBEHÖR
SÄKER, STABIL OCH GODKÄNT 

FÖR UTOMHUSBRUK

BORD STÖDHANDTAG

NACKSTÖD

SIDOHANDTAG

BACKSPÄRR

FRIKTIONSBROMS RIKTNINGSSPÄRR

POSITIONERINGSKIT

STYRNING

XPLORE HAR UTVECKLATS 
EXKLUSIVT AV  

MADE FOR MOVEMENT, OCH 
BACKAS UPP AV MER ÄN 
25 ÅRS EXPERTIS INOM 

GÅNGHJÄLPMEDEL.



+46 033-21 08 80

madeformovement.com/sv

Utforska vad som kommer härnäst

För att ta reda på mer om Xplore eller för att
boka en personlig produktdemonstration,
kontakta vårt team redan idag för en
oförpliktigande konsultation.

 #GoXplore
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Utforska mer


