Mikäli haluatte kokeilla Meywalk® 4 –kävelytelinettä,
pyydämme ilmoittamaan seuraavat tiedot meille tai
lähimmälle jälleenmyyjälle: jalkojen sisämitta,
ruumiinpaino ja rinnanympärys.

lapsista aikuisiin
Mini, Small, Medium ja Large

Tekniset tiedot

Mini

Small (pieni)

Medium
(keskikoko)

Large (suuri)

Pituus:

80 cm

85 cm

93 cm

110 cm

Ulkoleveys:

56 cm

62 cm

62 cm

68 cm

Sisäpuolinen toimintaleveys:

44 cm

49 cm

50 cm

57 cm

*Istuimen korkeus:

28-46 cm

44-67 cm

60-84 cm

80-104 cm

*Vartalotuen korkeus:

55-77 cm

74-99 cm

101-133 cm

120-152 cm

Maksimikuormitus:

80 kg

100 kg

130 kg

130 kg

Paino:

20 kg

25 kg

32 kg

34 kg

Väri:

Keltainen

Vihreä

Punainen

Musta

Tilausnumero:

012000

013000

011200

011250

* Korkeudet mitattu jousien ollessa puoliksi kokoonpuristuneina.

Meywalk® 4 on patentoitu rakenne ja varustettu CE-merkinnällä ja yhdenmukainen
vastaavien normien kanssa. Meywalk® 4 on valmistettu teräksestä ja verhoilu on
polyuretaania.

Maahantuonti ja myynti Suomessa:
Algol Trehab Oy - Karapellontie 6 (PL13)
FI-02610 Espoo
puh.(09)-5099 331
www.algoltrehab.fi
E-mail: algol-trehab@algol.fi

Meyland-Smith A/S - Mads Clausens Vej 1 - DK-9800 Hjørring
+45 98 96 19 85 - Fax.: +45 98 96 19 86
www.meyland-smith.dk
E-mail: info@meyland-smith.dk

Meywalk® 4
se dynaaminen kävelyteline
Uuden Meywalk®4-kävelytelineen
käyttäjät ovat tyypillisesti
kaikenikäisiä pyörätuolista
riippuvaisia henkilöitä, jotka
tarvitsevat huomattavissa määrin
apua ja tukea seisomiseen ja
kävelyyn.
Samalla Meywalk® 4 tarjoaa
käyttäjälle paljon parempaa
elämänlaatua mahdollistamalla
käyttäjän osallistumisen
jokapäiväisiin toimintoihin ja
itsenäisten päätösten tekemisen.
Meywalk®4 on tunnetun Meywalk®tuoteperheen neljäs sukupolvi, joka
on nyt varustettu uusin ja
parannetuin ominaisuuksin
käyttäjän avustamiseksi ja
tukemiseksi jokapäiväisessä
elämässä

Jousitettu kävelyteline
Meywalk®4 erottuu markkinoilla
edukseen kierrejousituksensa
ansiosta. Jouset stimuloivat
käyttäjän lihaksia ja liikkeitä, jotka
jäljittelevät luonnollista kävelyä.
Tämä kehittää kävelytaitoa. Lisäksi
on havaittu, että jousitus varsin
usein motivoi psyykkisesti
vajaakuntoisia käyttäjiä liikkumaan
enemmän ja luo näin ollen perustan
edelleen kuntoutumiselle.
Käytännössä rungon yläosa seuraa
käyttäjän liikkeitä ja tarjoaa
ihanteellisen tuen kävelyn eri
vaiheissa.

Dynaaminen satulaistuin
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Meywalk®4

Helppo nousta sisään ja
poistua

mahdollistaa

Jo aiempien Meywalk®-mallien
perusteella on luonnollista, että
Meywalk®4-kävelytelineeseen
siirtyminen ja siitä poistuminen on
varsin vaivatonta yhdysrakenteisen
kääntötangon avulla, joka laskee ja
nostaa istuinta ja vartalotukea
avustetun käyttäjän siirtyessä
kävelytelineeseen tai poistuessa siitä.

käyttäjän
osallistumisen
jokapäiväisiin
toimintoihin

Säädöt ilman työkaluja

Painovoima hallintaan

Kävelytelineen dynaaminen istuin ja
pehmustettu vartalotuki tukevat
Meywalk®4:n uutena ominaisuutena
käyttäjää ja auttavat kehon
on dynaaminen satulaistuin, joka
pitämistä pystysuorassa. Sekä istuin
myös sallii käyttäjän liikkeet.
että vartalotuki ovat korkeuden
Kumijousilla varustettu istuin sallii
osalta portaattomasti säädettäviä.
jonkin verran lantion kiertymistä
Kävelyteline voidaan näin sovittaa
kävelyn aikana. Käyttäjän kävellessä
tarkasti käyttäjän mukaiseksi ja
satulaistuin seuraa lanteiden
mukautuu siten kasvuun.
sivuttaisliikkeitä, mutta samalla
Lisäksi on mahdollista säätää
palauttaa käyttäjän aina
hellävaraisella ja turvallisella tavalla istuimen ja vartalotuen kallistusta
siten, että käyttäjä pystyy
takaisin alkuasentoon kävelyn eri
vaiheiden aikana. Dynaaminen istuin asettumaan mihin tahansa asentoon
pystysuoran ja hieman eteenpäin
on Meywalk®4:n ainutlaatuinen
kumartuneen asennon välillä, mikäli
ominaisuus, jota ei ollut tarjolla
Meywalk®-tuoteperheen aiemmissa tämä osoittautuu tarpeelliseksi
kävelytoiminnon tukemiseksi. Tämä
sukupolvissa.
tuote on ensisijaisesti tarkoitettu
sisäkäyttöön kovilla ja tasaisilla
alustoilla. Suosittelemme aina
avusteista käyttöä ulkokäytössä.

Meywalk®4 on saatavissa neljässä
koossa ja säädettävissä jokaisen
yksittäisen käyttäjän tarpeiden ja
koon mukaiseksi. Kaikki säädöt on
helppo tehdä työkaluja käyttämättä,
mikä on suuri etu toimeliaina ja
kiireisinä päivinä. Kävelytelineen
useimmat pinnat ovat joko
pinnoitettuja tai verhoiltuja
umpisolupolyuretaanilla, mikä
varmistaa pitkäikäisyyden, helpon
huollettavuuden ja puhdistamisen.

dynaaminen satulaistuin ja
takastoppari, käsitanko, halutun
kokoinen vartalotuki, seisonta- ja
laahausjarru, peruutuksenesto,
etupyörien saranalukot ja käyttäjän
ruumiinpainon mukaiset jouset.

Raskasta kuormitusta

Jouset ovat saatavissa seitsemänä
eri vaihtoehtona:

Monet ovat kyselleet tämän tyyppistä
kävelytelinettä käyttäjille, joiden
paino ylittää 100 kg. Tämä on nyt
mahdollista uuden Meywalk®4kävelytelineen kanssa, sillä se on
testattu ja hyväksytty 130 kg:n
painoisille käyttäjille.
Meywalk®4-kävelytelineen
perustoimitukseen sisältyvät

Vartalotuki Meywalk®4kävelytelinettä varten on saatavissa
viidessä koossa:
Ympärysmitta 70 cm, 90 cm, 105 cm,
120 cm ja 130 cm.

: : Oranssit jouset 10 -15 kg:n painoille.
: : Violetit jouset 15 - 20 kg:n painoille.
: : Valkoiset jouset 20 - 50 kg:n painoille.

Oikea sopivuus
Laaja lisävarusteiden valikoima on
saatavissa Meywalk®4kävelytelineeseen. Lisävarusteiden
avulla kävelyteline saadaan entistäkin
soveltuvammaksi käyttäjän tarpeisiin:
: : Vartalotyyny

: : Keltaiset jouset 45 - 65 kg:n painoille.

: : Lannetyynyt vartalotyynyllä

: : Siniset jouset 65 - 80 kg:n painoille.

: : Jalkojenerotin

: : Punaiset jouset 80 - 100 kg:n painoille.

: : Jalkaohjaimet

: : Hopeanväriset jouset 100 - 130 kg:n
painoille.

: : Pieni kääntötanko Medium-koolle
: : Kippieste

