
VELA har udvidet sortimentet af kvalitetshjælpemidler til 
børn og unge i institutioner, aflastning, specialskoler og 
derhjemme.

Vores konsulenter og kundeservice står altid til rådighed i 
forhold til råd og vejledning ift. det enkelte barns behov.

Hjælpemidler til børneinstitutioner
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VELA-stole til børn og unge
En stol fra VELA kan hjælpe børn og unge til en bedre hverdag med mere 
overskud til eksempelvis siddende aktiviteter, samvær og lektier.

En god stol hjælper børn og unge til bedre at finde ro, være opmærksom og 
koncentrere sig. Den rigtige stol giver det bedst mulige grundlag for indlæ-
ring og deltagelse og kan være en forudsætning for at kunne koncentrere 
sig, være opmærksom og finde ro.

En VELA stol giver mange muligheder for, at børn og unge kan klare sig selv. 
Barnet kan hæve og sænke stolen, så det er lettere selv at sætte sig ned 
og rejse sig op, samt at tilpasse stolen til forskellige bordhøjder. Stolen har 
også en lettilgængelig håndbremse, så stolen altid står sikkert.

“Hvorfor skal børn have en speciel stol, når de godt kan sidde på en almin-
delig stol?”. 

Det skal de fordi, at en stol med den rette støtte og komfort gør en kæmpe 
forskel for børn og unge med funktionsnedsættelser. Den giver dem de 
bedste forudsætninger for læring og deltagelse, og så behøver de ikke at 
bruge energi på at opretholde en god siddestilling.

Børn og unge har fordel 
af en VELA-stol på mere 
end én måde. De kan 
deltage i hverdagsak-
tiviteter uafhængigt af 
hjælp fra andre. Stolen 
ser ikke meget anderle-
des ud end en normal 
stol, og det gør, at den 
appellerer til de unge.

Ann Cunliffe, ergoterapeut

VELA-stole

”
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El-kørestol

VELA Sango Slimline Junior

VELA Sango Slimline er designet 
til børn og unges behov. Det er en 
meget smal, kraftfuld og manøvre-
dygtig el-kørestol med fantastiske 
køreegenskaber, så barnet nemt 
kan være med i aktiviteter både 
inde og ude. Stolens smalle design 
betyder at barnet eller den unge får 
fokus fremfor stolen

Sæde- og rygsystemet har mange 
indstillingsmuligheder, så barnet 
sidder godt og komfortabelt 
gennem hele dagen. Stolens elek-
triske funktioner og brugervenlige 
betjening gør det nemt for barnet 
at tilpasse siddestillingen i løbet af 
dagen. El-kørestolen er udstyret 
med en behagelig affjedring, der 
sikrer barnet en god siddestilling 

samtidig med, at den klarer forhin-
dringer, bakket terræn og forskel-
lige underlag imponerende godt. 

El-kørestolen giver både barn og 
sundhedspersonale stor fleksibi-
litet i hverdagen, da den er god-
kendt som sæde i bil. Stolen har 
en unik, lille venderadius, som gør, 
at den er let at manøvrere, hvor 
pladsen er trang som eksempelvis 
i bil eller gennem smalle passager.

Stolen fås med et stort udvalg af 
tilbehør og specialløsninger både 
i forhjulstræk, baghjulstræk og 
centerstyret, så den kan tilpasses 
barnets individuelle behov. Det er 
desuden nemt at udskifte sæde og 
ryglæn, når barnet vokser. 



VELA gangvogne 

VELA tilbyder flere typer af gangvogne til børn helt ned 
til 12 måneder. En gangvogn er et hjælpemiddel, der 
giver børn med fysiske begrænsninger mulighed for 
at komme op at stå og gå.

Når barnet kommer op at stå, bliver det muligt at 
bevæge sig rundt og interagere og lege med de 
jævnaldrende børn, når aktiviteterne foregår ved 
eksempelvis et bord. 

Med en gangvogn får barnet frihed til at møde sine 
omgivelser i øjenhøjde og kan have en hverdag med 
sociale aktiviteter, mobilitet og fysisk velvære. Øgede 
indlæringsmuligheder ses også hos barnet der bliver 
mobiliseret til stående/gående.

VELAs gangvogne er både gode til de længere distan-
cer, som giver barnet følelsen af uafhængighed og 
glæden ved bevægelighed. I andre situationer bevæ-
ger barnet sig rundt på et mindre område og har stor 
bevægelsesfrihed i overkroppen, eksempelvis ved leg 
omkring et bord. Når barnet kan mestre at komme 
omkring i en gangvogn, har det også mulighed for 
selvstændigt at trække sig tilbage.

VELA har flere modeller af gangvogne, som alle er 
designet således, at barnet motiveres til bevægelse, 
samtidig med at kroppens naturlige bevægelses-
mønster stimuleres og understøttes. Vi har både en 
front- og en bagudvendt model.

Gangvogne

”Da min søn Jacob fik en Miniwalk, åbnede der sig 
en helt ny og selvstændig verden for ham. 

Han kan nu:

  Gå hen til vores bil,  
  hvor han før skulle bæres

  Være med til at lege  
  sammen med andre

  Bevæge sig selvstændigt i lege  
  – for eksempel gemmeleg 

Det er også en tydelig fysisk udvikling, hvor Jacob 
får mere og mere kontrol over sine bevægelser.

Jacobs far, Viborg

VELA  ::  Gøteborgvej 8-12  ::  9200 Aalborg SV  ::  Tlf: 96 34 76 00  ::  mail@vela.dk   www.vela.dk
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