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Fjädrande gåstol för barn

MINIWALK
Fjädrande gåstol för barn
Miniwalk är en fjädrande gåstol för barn som behöver stöd
för att kunna komma upp och gå. Med rätt stöd kan barnet
använda sina resurser för att utforska omgivningen på
egen hand.
Miniwalk, gåstol för barn, finns i två storlekar. Storlek 1
för de små barnen som har börjat gå och upp till ca 4 år.
Storlek 2 för barn i ungefärlig ålder 4-7 år. Vid utbyte av de
två sidovingarna, kan man lätt ändra Miniwalk storlek 1 till
storlek 2. På så sätt växer gåstolen med barnet.

Miniwalk är främst avsedd för användning inomhus,
men kan även användas utomhus på plant, hårt och
torrt underlag.

Tillbehör

Miniwalk levereras med sadel, bålstöd, fjädrar, länkhjul
med avbärarhjul fram, massiva hjul bak och parkeringsbromsar.

Anpassas lätt för olika behov

Miniwalk kan lätt ändras från storlek 1 till
storlek 2 genom att byta de två sidovingarna.

Miniwalk ställs in individuellt. Såväl bålstödsringens som
sadelns höjd ställs in utifrån barnets mått. På sidovingarna
finns linjaler som gör inställningen enkel. Handbygeln kan
ställas i vinkel och djupled.
Miniwalk är enkel att ställa in och lätt att justera för varje
barns behov. I Miniwalk får barnet en rak och naturlig
gåställning så att skelett, muskler och ligament belastas
rätt och minskar spasticitetet.
Bålstödsringen hjälper till att hålla upp överkroppen. Den
finns i två storlekar samt i två olika modeller för att passa
barnets bröstomfång. Sadeln ger stöd och möjlighet till en
liten paus mitt i leken.

Tillbehör
För barn som behöver extra stöd, kan Miniwalk
utrustas med ett antal olika tillbehör.

Storlek 1

Storlek 2

Färg

Turkos

Röd

Art nr

106061

106062

Längd

74 cm

74 cm

Bredd

65 cm

65 cm

Sitthöjd

27-48cm

27-63 cm

Bålstödshöjd

52-75 cm

67-90 cm

Länkhjul fram, massiva

150x30 mm

150x30 mm

Bakhjul, massiva

250x50 mm

250x50 mm

Total vikt

15 kg

15 kg

Max belastning

40 kg

40 kg

Tippstöd
Släpbroms
Bakåtspärr
Riktningsspärr
Höftstöd
Magplatta

Fotskyddsskenor långa
Fotskyddsskenor korta
Bendelare
Limpsadel
Stödbygel, monteras då
sadel inte används.

Viktanpassade fjädrar i gåstolen ger
barnet en mjuk och naturlig gång.
10-15 kg=grön fjäder
15-20 kg=silvergrå fjäder
20-25 kg=svart fjäder
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