
 INNOWALK
Inn- og ut guideUNLEASH 

POTENTIAL!
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• SJEKKLISTE FØR BRUK  s. 2
• FORFLYTNING AV BRUKER INN OG UT AV INNOWALK - SVINGSETE   s. 2
• FORFLYTNING AV BRUKER INN OG UT AV INNOWALK - PERSONLØFTER  s. 5
• BRUK AV BORD s. 6
• FORFLYTNING AV INNOWALK s. 7

INNHOLD

Forflytning inn i Innowalk - brukermanual kap 4.0

Sjekkliste - brukermanual kap 3.0
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Daglig og før brukeren kommer inn i enheten, må det foretas en forhåndskontroll.

En forhåndskontroll inkluderer visuell og funksjonell inspeksjon for å avdekke løse deler / skruer og 
skadede belter og strenger.

Kontroller følgende deler:

.   

! Dersom det under forhåndskontrollen er deler som er ødelagte eller er synlig skadet, bør enheten ikke 
brukes før delene er byttet ut eller reparert.

• Festepunkt for ryggstøtten
• Bryststøtte
• Brystbelte
• Svinglås funksjon
• Hofte støtte
• Hoftebelte
• Fotplater og borrelåsstropper

• Roterende punkter på leggstøtten og 
låsefunksjonen

• Føringsreim
• Fjernkontroll
• Brytere
• Strømforsyning

SJEKKLISTE FØR BRUK

FORFLYTNING AV BRUKER INN OG UT AV INNOWALK
VED HJELP AV SVINGSETE

TILT

HÅNDTAK A

FØRINGSREIM C

HÅNDTAK B
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Påse at tiltfunksjonen er i nedre 
posisjon før setet svinges ut.

Trekk ut håndtak A (1), løft så opp 
håndtak A (2) og sving ut leggbøyle 
(3). Ta av føringsreim C. Trekk ut 
håndtak B og senk leggstøtten.

Sving setet fra utgangsposisjon 90 grader mot høyre ved å trekke håndtak A 
ned og mot deg selv, samtidig som setet roteres 90 grader.

OBS! Setet kan også tilvarende svinges mot venstre.2

Setehøyde tilpasses hensiktmessig høyde for forflytning (eks. fra 
rullestol). Setehøyde justeres med piltasten på fjernkontrollen.3

Innowalk er nå klar med utsvingt sete samt nedfelt leggstøtte. Forflytt brukeren inn på setet.
Plasser bruker godt tilbake på setet, sikre bryststøtten og fest hoftebeltet. 4

1

2

3

A

B
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Sørg for at hælen er helt tilbake på fotplaten og fest reimene. 
Hold igjen på føringsreimen når brukeren forflyttes fra sittende til stående.
Etterstram hoftebelte i stående posisjon. Forsikre at brukeren står og beveger seg i en optimal posisjon.7

Påse at føringsreimen er  
i angitt posisjon.

Løfte opp leggstøtten og sving tilbake leggbøylen til låst posisjon (klikk) og fest føringsreim på høyre og 
venstre side. 6

Når brukeren er godt sikret, justeres setehøyden ved hjelp av piltast på fjernkontroll til angitt posisjon på løftesøylen.  
Sving setet tilbake ved å trekke håndtak A ned og mot deg.  
Sving setet tilbake til utgangsposisjon. Plasser føttene på fotbrettet.5

A
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• Løsne hoftebelte 
• Sørg for at tilt funksjonen er i nedre posisjon ved bruk av tilt bryter
• Senk brukeren ned til sittende posisjon  
• Løsne stropper på fotbrett og leggbøyle 
• Høyre leggbøyle svinges og legges horisontalt  
• Sete svinges 90 grader til høyre 
• Juster setehøyde til passende høyde for forflytning
• Løsne brystreim  

Forflytning ut av Innowalk

Start med Innowalk i utgangsposisjon. Åpne bryst- og hoftebelte.

Sving ut leggbøylene på begge sider på følgende måte: 

Trekk ut håndtak A (1), løft så opp håndtak A (2) og sving ut 
leggbøyle (3). 

1

2

Forflytning inn i Innowalk - brukermanual kap. 4.0

FORFLYTNING AV BRUKER INN OG UT  
AV INNOWALK VED HJELP AV PERSONLØFTER

Forflytt brukeren inn på setet med 
personløfter.

Plasser bruker godt inn på sete og fest 
bryststøtten.

3

1

2

3
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BRUK AV BORD

Bord settes på og tas av når bruker er i stående posisjon. 

Skyv bordet inn til det høres et “klikk”. Bordet er nå festet.
For å fjerne bordet trekk ut håndtaket og roter 90 grader.

• Løsne hoftebelte
• Senk brukeren ned til sittende posisjon   
• Løsne stropper på fotbrett og leggbøyle
• Leggbøyler svinges ut  
• Løsne brysstøtte
• Forflytt bruker ut ved hjelp av personløfter 

Forflytning ut av Innowalk

Sving tilbake høyre og venstre leggbøyle i låst posisjon. 
Påse at føringsreimen er i angitt posisjon.

Hold igjen på føringsreimen når brukeren forflyttes fra sittende til stående.
Etterstram hoftebelte i stående posisjon. Forsikre at brukeren står og beveger seg i en optimal posisjon.

4

Bruk av bord - brukermanual kap. 7.8.1
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AKTIVER TRANSPORTLØSNINGEN FOR 
FORFLYTTNING AV INNOWALK

DEAKTIVER TRANSPORTLØSNINGEN PÅ INNOWALK

Transporthjulene er integrert i produktet. Påse at Innowalk står på et flatt og jevnt underlag. 
OBS! Innowalk skal ikke transportes med bruker i.

For å aktivere transporthjulene sveives håntaket bak på Innowalk mot klokken.  
Påse at kroken på Del A festes til Del B. 

Løft opp håndtak C og sveiv helt tilbake, slik senkes transporthjulene ned.

Transporthjulene er nå aktivert og synlig.

For å deaktivere transporthjulene sveives håntaket bak på Innowalk mot klokken inntil Del C går tilbake i lås.

Frigjør Del A fra Del B ved å sveive med klokken. Sveiv Del A til angitt posisjon.

A

B

C

Aktiver transportløsningen - brukermanual kap. 7.16

Deaktiver transportløsningen - brukermanual kap. 7.16



+47 35 50 51 20

madeformovement.com

For mer informasjon,
kontakt oss på
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