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VELA Meywalk 2000

FORDELE

:: Bruger kan være stående/gående på 
trods af manglende eller nedsat stå-
funktion 

:: Fjederophænget gør det muligt for sæ-
det og kropsringen at følge brugerens 
bevægelser og fremmer et  naturligt 
gangmønster.

:: Sikker og nem adgang med sædets 
unikke løfte- og sænkesystem.

:: Gangvognen er enkelt og let at justere.

:: Kan ”vokse” med brugeren ved hjælp 
af trinløs højdeindstilling af sæde og 
kropsring

VELA Meywalk 2000 fås i 3 størrelser og passer til børn fra ca. seks år 
og opefter. Gangvognen er fjederophængt, hvilket betyder, at sædet og 
kropsringen følger brugerens bevægelser og fremmer en god og mere 
naturlig gang, samtidig med at det giver optimal støtte i alle gangens faser.

Sædet og kropsringen på gangvognen er nemt at tilpasse for at understøtte 
brugerens mål og behov for støtte i overkroppen. Sædet kan sænkes med 
den indbyggede kipbøjle, for at gøre ind og udstigning nem og sikker for 
både bruger og hjælper.

Det er muligt at have hænderne fri i gangvognen, så brugeren kan lave 
forskellige aktiviteter og f.eks. spise/drikke i stående stilling. Der kan også 
søges ekstra støtte og stabilitet i den integrerede håndbøjle, som kan 
justeres til brugerens behov. 

Det styrker kroppens muskulatur og knogler at komme op i stående 
stilling hver dag. Bevægelse og gang i en Meywalk 2000 forbedrer 
blodcirkulationen, fordøjelsen og åndedrættet, hvilket kan være en 
nødvendighed for give brugeren overskud til andre daglige aktiviteter.
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VELA Meywalk 2000 er en serie gangvogne designet til at hjælpe med at stimulere 
og udvikle børns og voksnes gangmønster. Det giver optimal støtte gennem alle 
faser af at gå, tilskynde mobilitet og uafhængighed. Evnen til at bevæge sig frit og 
uden hjælp er ofte afgørende for udviklingen af sociale og interpersonelle færdig-
heder og for brugerens helbred og velbefindende. 



 VELA Meywalk 2000 
Small

VELA Meywalk 2000 
Medium

VELA Meywalk 2000 
Large

Længde: 85 cm 95 cm 95 cm

Bredde, udvendige mål: 65 cm 65 cm 65 cm

Bredde, indvendige mål: 50 cm 50 cm 50 cm

Sædebredde: 
Front
Midte
Bagerst
Sædedybde

9 cm

6 cm

14 cm

27 cm

10 cm

7 cm

15 cm

32 cm

10 cm

7 cm

15 cm

32 cm

Sædehøjde/skridtlængde* 48-66 cm 62-86 cm 76-100 cm

Kropsringshøjde* 87-103 cm 99-126 cm 116-143 cm

Størrelse på kropsring 
(vælges ud fra brugers mål)

70, 90, 105, 120 og 130 cm 70, 90, 105, 120 og 130 cm 70, 90, 105, 120 og 130 cm

Vægt uden tilbehør 22 kg 25 kg 26 kg

Max. belastning 100 kg 100 kg 100 kg

Vægtinterval (fjederfarve)
(vælges ud fra brugervægt)

Min 20 kg (hvid)

Min. 45 kg. (gul)

Min. 65 kg (blå)

Min 80 kg. (rød)

Min 20 kg (hvid)

Min. 45 kg. (gul)

Min. 65 kg (blå)

Min 80 kg. (rød)

Min 20 kg (hvid)

Min. 45 kg. (gul)

Min. 65 kg (blå)

Min 80 kg. (rød)

Farve på gangvogn Grøn Blå Blå

Stel Stål Stål Stål

Bestillings nr. MW104500 MW104175 MW104173 

HMI-nummer 64945 24935 24934
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STANDARDKONFIGURATION
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Alle VELA Meywalk 2000 gangvogne er CE-mærkede 
og overholder gældende standarder.

Gangvognen er velegnet til brug på vandrette, stabile og 
plane overflader under kontrollerede forhold.

Denne gangvogn leveres som standard med polstrede 
dele i kunstlæder og polyuretanskum, der er slidstærkt, 
rengøringsvenligt og nemt at spritte af.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

Alle VELA Meywalk 2000 gangvogne kan tilpasses den 
enkelte brugers behov med det rette tilbehør, fx hof-
testøtte eller mavepude, der giver ekstra støtte og kan 
optimere brugers kropsholdning. Komplet tilbehørsliste 
med varenumre, fotos og beskrivelser findes på vela.dk

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 2000.

TILTÆNKT ANVENDELSE

Gangvogn til børn og voksne, der hjælper dem med at 
rejse sig og bevæge sig på trods af at de har nedsat eller 
ingen gangfunktion

* Højder er angivet ved halv sammenpresning af fjedre.


