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Tekniset tiedot
Pituus

76 cm

Ulkoleveys

51 cm

Sisäleveys

42 cm

Istuinkorkeus

25-45 cm

Käyttäjän pituus

52-65 cm

Rintakaaren koko

70-90 cm

Paino

13 kg

Maksimikuormitus

60 kg

Väri

musta

Tuotenumero

014000

Materiaalit
Runko

Alumiinia

Lisävarusteet

Alumiinia

Pehmusteet

Polyuretaanisolumuovi

Satula

Keinonahkaa

Pyörät

Massiivikumirenkaat
kuulalaakeroiduilla
muovipyörillä

Ensimmäiset elinvuodet ovat kriittisiä lasten
kehitykselle. Tämä pätee etenkin liikuntarajoitteisiin
lapsiin, joiden on vaikea siirtyä konttauksesta
seisontaan, ensiaskeleiden ottamiseen ja lopulta
kävelyyn.
Meywalk®4 on liikkumisen apuväline kaikenikäisille pyörätuolin
käyttäjille, jotka tarvitsevat runsaasti apua ja tukea kyetäkseen
nousemaan seisomaan ja kävelemään.
Meywalk®4
pystyy
huomattavasti
parantamaan
liikuntarajoitteisten lasten ja yhtä lailla aikuisten elämänlaatua
aktiivisen ja itsenäisen osallistumisen jokapäiväisiin toimintoihin
mahdollistaen.
Meywalk®4 on suositun tuotesarjan neljännen sukupolven
edustaja. Uudessa versiossa on uusia ja parannettuja
ominaisuuksia, jotka tarjoavat käyttäjille entistä parempaa apua
ja tukea jokapäiväisen elämän tilanteissa.
Yhdysrakenteisen jousituksensa ja joustavan runkonsa ansiosta
Meywalk®4 poikkeaa merkittävästi edukseen muista vastaavista
liikunnan apuvälineistä. Yhdysrakenteinen jousitus auttaa
tehokkaasti käyttäjiä saavuttamaan luonnollisen kävelymallin
käyttäjän lihaksia stimuloimalla ja joustavia kävelyliikkeitä
tehostamalla ja jäljittelemällä.
Kokemus on lisäksi osoittanut, että yhdysrakenteisella
jousituksella on usein motivoiva vaikutus kehitysvammaisiin
käyttäjiin. Joustavat liikkeet rohkaisevat heitä liikkumaan
enemmän ja näin luomaan vahvan perustan fyysisen
kehittymisen jatkumiselle.
Rungon yläosa käytännössä seuraa käyttäjän liikkeitä ja antaa
mahdollisimman hyvän tuen kävelyn kaikissa vaiheissa.
Erityisesti kehitetyn kumijousituksensa ansiosta, joka sallii
lantion kiertoliikkeen ja tukee sitä, Meywalk®4 –telineen istuin
on todella ainutlaatuinen. Käytön aikana istuin jatkuvasti seuraa
käyttäjän lantion sivuttaisliikkeitä samalla varmistaen, että
käyttäjä palaa hellävaraisesti ja turvallisesti lähtöasentoon
kävelyn kaikissa vaiheissa.
Yhdessä pehmustetun tukikaaren kanssa tämä dynaaminen
istuin tarjoaa parhaan mahdollisen tuen ja auttaa käyttäjää
säilyttämään kehon pystyasennon. Sekä istuin että tukikaari
ovat korkeussäädettävät, mikä takaa telineen täydellisen
sopivuuden käyttäjälle nyt ja tulevaisuudessa.
Sekä istuimen että tukikaaren kallistusta on myös mahdollista
säätää. Tämän avulla käyttäjä pystyy valitsemaan juuri sellaisen
asennon kuin hän vaatii – pystyn, hieman eteenpäin
kallistuneen tai minkä tahansa näiden väliltä – saavuttaakseen
optimaalisen tuen ja parhaan kävelykokemuksen.

Muun tuotevalikoimamme tapaan Meywalk®4Micro –telineeseen
on
saatavissa
laaja
valikoima
lisävarusteita,
esim.
työntö/vetotanko telineen eteen tai taakse.

Liikuntarajoitteiset pikkulapset, isommat lapset ja
teini-ikäiset ovat riippuvaisia muista ihmisistä
kyetäkseen leikkimään ja viettämään aikaa
ikäistensä kanssa. Kevyenä ja rakenteeltaan
kompaktina Meywalk®4Micro lisää liikunnan
vapautta jopa yksivuotiaille lapsille ja mahdollistaa
heidän itsenäisen liikkumisensa. Meywalk®4 Micro
stimuloi lasta sekä henkisesti että fyysisesti, lisää
lapsen hyvinvointia ja omanarvontuntoa oven
itsenäiseen elämään avaten.

Kaikkien lasten tavoin liikuntarajoitteiset lapset ovat
uteliaita, innokkaita oppimaan ja heillä on voimakas
tarve saada sekä sosiaalisia että fyysisiä ärsykkeitä.
Uuden
Meywalk®4Micro
–telineen
avulla
kävelyrajoitteiset lapset pystyvät nousemaan
seisomaan, liikkumaan je kehittämään aistejaan
ikäistensä tavoin.
Sen sijaan että vanhempi tai muu aikuinen kantaisi
lapsen eri paikkoihin, Meywalk®4Micro mahdollistaa
lapsen liikkumisen pystyasennossa, haluamiensa
lelujen poimimisen ja muiden kiehtovien asioiden
tutkiskelemisen, jotka yhtäkkiä ovatkin ulottuvilla.
Meywalk®4Micro soveltuu myös ulkokäyttöön
kovilla ja tasaisilla pinnoilla. Sen avulla lapsi voi
leikkiä ystävien ja muiden kanssa ulkosalla raittiissa
ilmassa ja kehittää tärkeitä sosiaalisia taitojaan.
Meywalk®4 Micro
stimuloi lasta sekä
henkisesti että
fyysisesti, lisää lapsen
hyvinvointia ja
omanarvontuntoa ja
avaa oven itsenäiseen
elämään.

