
INNOWALK
Up, Stand and Move

Få 
bedre 

livskvalitet!
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Barn beveger seg vanligvis opp i stående posisjon når de 
er 9 – 12 måneder gamle. Oppreist stående posisjon, med 
mulighet for bevegelse, har stor innvirkning på barnets fysiske 
og psykiske utvikling. 

Mennesker med funksjonsnedsettelser har ofte begrenset 
mulighet for selvstendig bevegelse og lider av konsekvenser 
av stillesitting. Dette kan gjelde personer med diagnoser som 
blant annet cerebral parese, syndromer, ryggmargsbrokk og 
hodetraumer.

	Innowalk er et banebrytende, dynamisk og motorisert 
hjelpemiddel som bidrar til fysisk og psykisk velvære ved å 
gi mulighet til fysisk aktivitet. Det kreves ingen selvstendig 
evne til å stå eller gå for å benytte Innowalk.

	Assisterte, korrigerte og repeterende bevegelser i en 
oppreist, vektbærende posisjon stimulerer grovmotorikk og 
reduserer risiko for negative helseeffekter.

	Innowalk er skreddersydd for å gjøre bevegelse mulig for 
personer med store funksjonsnedsettelser. For sikker bruk 
har Innowalk en automatisk avbrytelse av motor i tilfeller der 
brukeren får muskelspasmer.

OPP, STÅ OG 
BEVEG DEG

Innowalk er et effektivt 3-i-1 
hjelpemiddel for sikker og 
komfortabel bevegelse i sittende 
og stående posisjon.
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SOSIAL INTERAKSJON, deltakelse og kommunikasjon med andre i samme 
øyehøyde

MAGE-TARM SYSTEMET 
stimuleres i aktiv stående 
posisjon

AKTIV TØYING AV MUSKLER 
OG LEDD, forebygger 
kontrakturer og deformiteter, 
samt at muskeltonus reduseres

MENTAL FUNKSJON stimuleres positivt  
i stående posisjon

BENTETTHET stimuleres og utvikles gjennom 
hensiktsmessig ernæring, vektbæring og muskelbruk

TRYKKSÅR forebygges gjennom trykkavlastning 
og økt blodgjennomstrømning 

RESPIRASJON & SIRKULASJON 
stimuleres positivt i stående 
posisjon og under aktivitet

AKTIV STÅENDE 
POSISJON er fysisk 
aktivitet 

Forskning har 
vist at det er flere 
fordeler med aktiv 
stående posisjon 

Ny forskning viser betydelige helsefordeler for personer med CP når stillesitting blir erstattet med fysisk 
aktivitet. (Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010)
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INNOWALK 
STØRRELSER

Innowalk Extra Small 
Brukerhøyde: 80-120 cm 
Brukervekt: max 35 kg

Innowalk Small
Brukerhøyde: 110-145 cm 
Brukervekt: max 55 kg

Innowalk Medium
Brukerhøyde: 130-165 cm 
Brukervekt: max 75 kg

Innowalk Large
Brukerhøyde: 150-190 cm 
Brukervekt: max 95 kg

Produktspesifikasjon
Bredde 63 cm
Lengde 95 cm
Høyde 140 cm
Vekt 27,5 kg

Produktspesifikasjon
Bredde 76 cm
Lengde 150 cm
Høyde 210 cm
Vekt 78 kg

Produktspesifikasjon
Bredde 76 cm
Lengde 150 cm
Høyde 210 cm
Vekt 78 kg

Produktspesifikasjon
Bredde 76 cm
Lengde 170 cm
Høyde 210 cm
Vekt 110 kg
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 Skreddersydd hodestøtte

 Skulderstopper 

 Anti-overstrekk 

 Håndtak for armbevegelse

 Nakkekrage

 Hoftestøtte med posisjoneringsbelte 

 Display

TILGJENGELIG  
EKSTRAUTSTYR

AFTERCARE 
- oppfølging og service - 

Våre faglig dyktige og erfarne hjelpemiddelkonsulenter deler 
kunnskap, gir gode råd og motiverer brukere, omsorgspersoner 
og terapeuter. De sikrer at våre skreddersydde hjelpemidler er 

optimalt innstilt og følger opp hver individuell bruker for 
maksimal effekt.

Standard konfigurasjon

Hoftebelte, brystbelte, hodestøtte, bord og nødstopp.
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Ada er en 4 år gammel jente som ble født 3 måneder 
prematur og har cerebral parese, GMFCS IV. 

For foreldrene har det vært viktig å stimulere henne til 
å være i en aktivt stående posisjon med vektbæring 
og benbevegelse. Målet for Ada har vært å bygge opp 
kroppsstyrke og stabilitet, noe som vil bidra til å gi henne 
mulighet for økt aktivitet og sosial interaksjon.

Ludvig er en 6 år gammel gutt med diagnosen Cerebral 
Palsy, GMFCS V. Hans foreldre håper at han i fremtiden vil 
kunne bevege seg selvstendig med bruk av hjelpemidler. 
Etter å ha benyttet Innowalk, har han nådd flere milepæler 
på denne reisen, som for eksempel da han fikk muligheten 
til å oppfylle sitt ønske om å være med på ski og skøyter 
om vinteren uten å få frostskader.

MØT 
LUDVIG!

MØT ADA!
Personalet i barnehagen er flinke til 
å integrere trening i Innowalk med 
aktiviteter sammen med de andre 
barna. Ada elsker å stå i Innowalk.

LUDVIG’S MAMMA

ADA’S MAMMA

Innowalk gir en allsidig trening 
med god støtte, noe ingen andre 
hjelpemidler kan tilby. Ludvig liker 
å trene i Innowalk; han blir stolt og 
strekker seg på en måte han ikke 
gjør i noen annen aktivitet. Dessuten 
føler han seg mer selvstendig i 
Innowalk, til tross for at han er 
fastspent så kjennes det ikke 
begrensende.
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Kontakt oss gjerne for 
mer informasjon

+ 47 35 50 51 20

info.no@madeformovement.com

www.madeformovement.com


