VELA Meywalk 4

VELA Meywalk 4 Large

VELA Meywalk 4 Medium

VELA Meywalk 4 Small

VELA Meywalk 4 Micro

VELA Meywalk 4 er en serie af gangvogne til børn og voksne, som gør det muligt at
gå sikkert på egen hånd på trods af manglende eller nedsat gangfunktion. Brugeren
får frihed til at møde sine omgivelser i øjenhøjde og får mulighed for en hverdag
med sociale aktiviteter, mobilitet og fysisk velvære – og så er VELA Meywalk 4 nem
at anvende.
VELA Meywalk 4 er designet, så bruger motiveres til bevægelse, samtidig med
at kroppens naturlige bevægelsesmønster stimuleres og understøttes. Det
unikke affjedrede stel og det dynamiske sæde følger kroppens bevægelse og
giver mulighed for optimal funktionel støtte i gangens faser. Den støttende
kropsring sikrer en god kropsholdning til aktivitet og bevægelse.

FORDELE

Ind- og udstigning er gjort enkel og sikker for bruger og hjælper. Gangvognen
bremses og sædet sænkes til brugers siddehøjde, så bruger kan forflytte
sig nemt og sikkert til og fra gangvognen med minimal assistance. Sædet
hæves let ved brug af den indbyggede kipbøjle.

:: Bruger kan være stående/gående på
trods af manglende eller nedsat ståfunktion

Det er muligt at have hænderne fri i gangvognen, så bruger kan deltage i
aktiviteter og f.eks. spise/drikke selvstændigt i stående stilling. Det bringer
glæde og skaber grobund for videre udvikling. Bruger kan få ekstra støtte og
stabilitet i stående stilling via en håndbøjle, der kan vinkles til brugers behov.
Der er mange fordele ved at komme op i stående/gående stilling hver dag.
Den fysiske gevinst er bla. bedre balance, styrkelse af kroppens muskulatur
og knogler, fastholdelse af bevægelighed og øget udholdenhed. Den
mobilitet som bruger opnår med en Meywalk 4 stimulerer respiration,
kredsløb og fordøjelse, da daglig bevægelse fremmer den naturlige appetit,
giver bedre søvn og bedre velvære, så overskuddet til andre aktiviteter øges.
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:: VELA Meywalk 4 stimulerer og understøtter kroppens naturlige bevægelsesmønster

:: Kan ”vokse” med brugeren ved hjælp
af trinløs højdeindstilling af sæde og
kropsring
:: Nem at indstille uden brug af værktøj, hvilket er en fordel, hvor produktet anvendes af flere brugere
:: Delbar og nem at transportere, hvis
den skal bruges flere steder

www.vela.dk

STANDARDKONFIGURATION
VELA Meywalk 4
Small

VELA Meywalk 4
Medium

VELA Meywalk 4
Large

Længde:

77 cm

85 cm

86 cm

100 cm

Bredde, udvendige mål:

51 cm

62 cm

62 cm

68 cm

Bredde, indvendige mål:

42 cm

49 cm

50 cm

57 cm

Sædebredde:
Front
Midte
Bagerst
Sædedybde

7 cm
5,2 cm
11,5 cm
24 cm

9 cm
7,5 cm
13,5 cm
27 cm

10 cm
7,2 cm
15,5 cm
32,5 cm

10 cm
7,2 cm
15,5 cm
32,5 cm

Sædehøjde/skridtlængde*

25-45 cm

44-67 cm

60-84 cm

80-104 cm

Kropsringshøjde*

52-65 cm

74-99 cm

101-133 cm

120-152 cm

Størrelse på kropsring
(vælges ud fra brugers mål)

70, 90 cm

70, 90, 105 og 120 cm

70, 90, 105, 120 og 130 cm

70, 90, 105, 120 og 130 cm

Vægt uden tilbehør

13 kg

25 kg

32 kg

34 kg

Max. belastning

60 kg

100 kg

130 kg

130 kg

10-15 kg (orange)
15-20 kg (lilla)
20-50 kg (hvid)
45-65 kg (gul)

20-50 kg (hvid)
45-65 kg (gul)
65-80 kg (blå)

45-65 kg (gul)
65-80 kg (blå)
80-100 kg (rød)
100-130 kg (sølv)

45-65 kg (gul)
65-80 kg (blå)
80-100 kg (rød)
100-130 kg (sølv)

Vægtinterval (fjederfarve)
(vælges ud fra brugervægt)

Farve på gangvogn

Sort

Grøn

Rød

Sort

Aluminium

Stål

Stål

Stål

Bestillings nr.

014000

013000

011200

011250

HMI-nummer

105438

80294

62525

62526

Stel

Standard er markeret med fed

* Højder er angivet ved halv sammenpresning af fjedre.

Alle VELA Meywalk 4 gangvogne er CE-mærkede og
overholder gældende standarder.
Denne gangvogn er godkendt til indendørs brug, men
kan også anvendes udendørs på et hårdt, plant underlag, hvis bruger er under opsyn.
Denne gangvogn leveres som standard med polstrede
dele i kunstlæder og polyuretanskum, der er slidstærkt,
rengøringsvenligt og nemt at spritte af.

ARBEJDSMILJØ
Alle indstillingsmuligheder kan let anvendes uden brug
af værktøj, hvilket er en fordel i dagligdagen samt på
institutioner, hvor produktet anvendes af flere brugere.
Den indbyggede kipbøjle sænker sædet, så bruger let
kan mobilisere sig fra siddende position til gangvognen,
hvilket gør ind- og udstigning nemt for både bruger og
hjælper. Det er også muligt at bruge lift til mobilisering i
VELA Meywalk 4.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER
Alle VELA Meywalk 4 gangvogne kan tilpasses den enkelte brugers behov med det rette tilbehør, fx hoftestøtte eller mavepude, der giver ekstra støtte og kan optimere brugers kropsholdning.
Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskrivelser findes på meyland-smith.dk
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TEKNISKE DATA

VELA Meywalk 4
Micro
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