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VELA Miniwalk

FORDELE

:: Barnet kan være opretstående/gående 
på trods af manglende eller nedsat 
ståfunktion. 

:: VELA Miniwalk har fj edre, så den 
bevæger sig op og ned med hvert trin, 
hvilket stimulerer barnets naturlige 
gangmønster.

:: Uafhængig højdejustering af kropsring 
og sæde gør, at gangvognen vokser 
med barnet.

:: Sikker og nem ind- og udstigning på 
grund af kipbøjlen.

:: Enkel og let at indstille.

Jo tidligere barnet stimuleres til at gå og udforske, jo større er chancen 
for at opnå et gangmønster.

Sædet og kropsringen på VELA Miniwalk gør det muligt for barnet 
at bevæge sig sikkert og selvstændigt. På den måde kan barnet 
opbygge holdningsstyrke og stabilitet. Derudover er VELA Miniwalk 
fj ederophængt, hvilket gør, at gangvognen følger barnets bevægelser, 
stimulerer musklerne og hjælper barnet til at udvikle et gangmønster.

Kropsringen og sædet på VELA Miniwalk kan indstilles i højden 
uafhængigt af hinanden, hvilket sikrer at gangvognen kan vokse med 
barnet. Alle indstillinger er simple at udføre uden brug af værktøj.

Sædet kan sænkes med den indbyggede kipbøjle, for at gøre ind og 
udstigning nem og sikker for både bruger og hjælper. VELA Miniwalk 
er let at mobilisere, og barnet kan let bevæge sig rundt lege med 
hænderne fri.

Hvis barnet har behov for ekstra stabilitet, kan det fi nde støtte i 
den integrerede justerbare håndbøjle til at opnå bedre balance og 
kropskontrol. 
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VELA Miniwalk er en gangvogn til børn med manglende eller nedsat gangfunktion. 
Gangvognen fås i to størrelser og passer til børn i alderen 1-7 år. Gangvognens 
design lægger op til bevægelse og fremmer udviklingen af barnets gangmønster. 
Den giver optimal støtte i alle gangens faser og giver barnet mulighed for gå og 
lege på egen hånd.  



 VELA Miniwalk 
str. 1

VELA Miniwalk 
str. 2

Længde: 74 cm 74 cm

Bredde, udvendige mål: 59 cm 59 cm

Bredde, indvendige mål: 42 cm 42 cm

Sædebredde: 
Front
Midte
Bagerst
Sædedybde

7 cm

5 cm

11 cm

25 cm

7 cm

5 cm

11 cm

25 cm

Sædehøjde/skridtlængde* 27-48 cm 27-63 cm

Kropsringshøjde* 60-72 cm 76-92 cm 

Størrelse på kropsring 
(vælges ud fra brugers mål)

70 og 90 cm 70 og 90 cm

Vægt uden tilbehør 14 kg 14 kg

Max. belastning 40 kg 40 kg

Vægtinterval (fjederfarve)
(vælges ud fra brugervægt)

Min 10 kg (grøn)

Min. 15 kg. (sølv)

Min. 20 kg (sort)

Min 10 kg (grøn)

Min. 15 kg. (sølv)

Min. 20 kg (sort)

Farve på gangvogn Turkis Turkis

Stel Stål Stål

Bestillings nr. MW106061  MW106062 

HMI-nummer 25134 25133
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STANDARDKONFIGURATION
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Alle VELA Miniwalk gangvogne er CE-mærkede og over-
holder 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 Miniwalk gangvogne kan tilpasses det enkelte 
barns behov med det rette tilbehør, fx hoftestøtte el-
ler mavepude, der giver ekstra støtte og kan optimere 
barnets kropsholdning. Komplet tilbehørsliste med vare-
numre, 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 in-
stitutioner, hvor produktet anvendes af flere børn.

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 Miniwalk.

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.


