INNOWALK

Op, stå og bevæg dig

Forbedret
livskvalitet!

OP, STÅ OG
BEVÆG DIG
Børn bevæger sig normalt til stående stilling i 9 - 12
måneders alderen. En opretstående stilling med muligheden
for bevægelse har stor indflydelse på barnets fysiske og
psykologiske udvikling.
Muligheden for at bevæge os er noget, som de fleste af os
tager som en selvfølge. Mennesker med funktionelle handicap
har dog begrænsede muligheder for selvstændig bevægelse,
og de lider under følgerne af stillesiddende adfærd. Det
kan være personer med diagnoser som cerebral parese,
syndromer, rygmarvsbrok og traumer.
 Innowalk er et banebrydende, dynamisk motoriseret
hjælpemiddel, som tilbyder fysisk og psykisk velvære ved at
give muligheden for fysisk aktivitet. Selvstændig evne til at
stå eller gå er ikke nødvendig for at kunne bruge Innowalk.
 Assisterede, guidede og gentagne bevægelser i en oprejst,
vægtbærende stilling stimulerer den motoriske funktion
og mindsker risikoen for negative helbredsmæssige
konsekvenser.
 Innowalk er specialfremstillet til at muliggøre bevægelse for
personer med funktionsnedsættelser. For sikker brug har
Innowalk en automatisk afbrydelse af motoren i i tilfælde af
at brugeren får en muskelspasme.

Innowalk er en effektiv
3-i-1-enhed til at sidde, stå
og bevæge sig i. Den giver
mulighed for sikker og
komfortabel bevægelse i
opretstående stilling.
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SOCIAL INTERAKTION deltagelse og kommunikation i øjenhøjde med
andre jævnaldrende.

TRYKSÅR forebygges igennem trykaflastning og øget
blodgennemstrømning

RESPIRATION & CIRKULATION
stimuleres positivt i opretstående
stilling og under aktivitet

Forskning har
bevist, at der er
flere fordele ved
aktiv stående
stilling

AT STÅ AKTIVT er en fysisk
aktivitet med lav intensitet

MAVE -TARM SYSTEMET
stimuleres positivt, mens man
er i en aktiv stående stilling

AKTIV UDSPÆNDING AF
MUSKLER OG LED forebygger
kontrakturer og deformiteter,
samt reducerer muskeltonus

MENTALE SANSEINDTRYK stimuleres
positivt, mens man er i en aktivt stående
stilling

Nyere forskning viser betydelige sundhedsmæssige fordele for mennesker med CP, når stillesiddende
adfærd erstattes med let fysisk aktivitet. (Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010)
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KNOGLE VÆGST stimuleres og udviklers gennem god
ernæring, vægtbæring og muskelaktivitet
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INNOWALK

STØRRELSER

Innowalk Extra Small
Brugerhøjde: 80-120 cm
Brugervægt: max 35 kg
Produkt specifikation
Bredde

63 cm

Længde

95 cm

Højde

140 cm

Vægt

27,5 kg

Innowalk Small
Brugerhøjde: 110-145 cm
Brugervægt: max 55 kg
Produkt specifikation
Bredde

76 cm

Længde

150 cm

Højde

210 cm

Vægt

100 kg

Innowalk Medium
Brugerhøjde: 130-165 cm
Brugervægt: max 75 kg
Produkt specifikation
Bredde

76 cm

Længde

150 cm

Højde

210 cm

Vægt

111 kg

Innowalk Large
Brugerhøjde: 150-190 cm
Brugervægt: max 95 kg
Produkt specifikation
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Bredde

76 cm

Længde

170 cm

Højde

210 cm

Vægt

118 kg
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TILGÆNGELIGT TILBEHØR

Nakkestøtte (S, M, L)

Skulderstopper

• Gir ekstra støtte til hoved

• Gir støtte til overkrop

Bord
Tilpasset hovedstøtte
• Kan justeres efter individuelt behov
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• Super til leg og aktivitet
• Stimulere til social interaktion med
andre børn
• Giver støtte for hænder og arme og
bedre stabilitet
• Øger følelsen af tryghed

Håndtag til bevægelse af arme

Hoftestøtte med positionsbælte

• Behagelig armbevægelse
• Kan bidrage til bedre stabilitet
• Stærkere arm- og hånd funktion

• Forebygger asymmetri

Display

Anti-overstræk

• Antal skridt
• Tid
• Fart

• Forebygger overstræk af knæled
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AFTERCARE

- Opfølgning – service Vores faglig dygtige hjælpemiddelskonsulenter; deler
viden, rådgiver og motiverer både brugere, assistenter og
terapeuter.
De sørger for, at vores skræddersyede hjælpemidler
tilpasses korrekt og følger op på den enkelte bruger for
maximal effekt.
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MØT
Jonathan!
Jonathan er en ung mann på 26 år med nedsatt
funksjonsnivå som følge av en tumor som har gitt varig
skade på hjernen. Han har selvstendig sittefunksjon og
kan stå med hjelp av støtte.
Jonathan liker seg godt i Innowalk og er motivert for å
bevege seg i den.
De som er rundt ham opplever at humøret hans blir bedre
når han er i mer aktivitet, og han blir også mer motivert
for andre aktiviteter enn Innowalk. Det er ønskelig å bruke
hjelpemidlet så ofte som mulig. Med aktivitet i Innowalk
observeres det mindre ødemer i beina, kroppsvekten blir
mer stabil, samtidig med at mage- og tarmfunksjonen
fungerer bedre. Motorisk funksjon er noe varierende pga.
svingende almenntilstand, men i periodene hvor Jonathan
er i dårlig form, er aktiviteten i Innowalk det eneste som
fungerer og dermed en viktig bidragsyter for å redusere
tapet av selvstendig funksjon.
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I perioder hvor Jonathan er i dårlig
form og mindre opplagt, er han lite
mottakelig for trening og aktivitet.
Det eneste som fungere godt er
treningen og aktiviteten han får
i Innowalk. Vi som er rundt ham
opplever at han blir mer opplagt,
smiler og gir uttrykk for velvære.

FYSIOTERAPEUT,
STIFTELSEN RADARVEIEN
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MØD
LUDVIG!
Ludvig er en 6 år gammel dreng, der er blevet
diagnosticeret med cerebral parese, GMFCS V. Hans
forældre håber på, at han i fremtiden vil være i stand til at
bevæge sig mere uafhængigt ved hjælp af hjælpemidler.
Efter brug af Innowalk har han nået flere milepæle på
vejen, som da han i vinters var i stand til at opfylde sit
store ønske om at være med på ski og skøjter uden at få
forfrysninger!

Innowalk giver en allround træning
med god støtte, noget som intet
andet hjælpemiddel kan give. Ludvig
elsker at træne i sin Innowalk;
han er stolt og strækker sin krop
på en måde, som han aldrig gør
under andre former for terapi. Man
kan mærke, at han føler sig mere
uafhængig i Innowalk, og selv om
han er spændt fast, føler han sig
ikke begrænset.

LUDVIG’S MOR

MØD ADA!
Ada er en 4 år gammel pige, som blev født 3 måneder for
tidlig og har cerebral parese, funktions niveau GMFCS IV.
For hendes forældre har det været vigtigt at stimulere
hende i en aktiv stående stilling, med vægtbæring og
bevægelse. Målet har været, at Ada skulle opbygge sin
kropsstyrke og stabilitet, hvilket vil give hende muligheden
for øget aktivitet og social interaktion.

Personalet i børnehaven er gode
til at integrere hendes træning i
Innowalk med aktiviteter sammen
med andre børn. Ada elsker at stå i
Innowalk.

ADA’S MOR
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Du er velkommen til at kontakte
os for yderligere oplysninger
+ 45 86 78 99 33
mail@iaid.dk
www.iaid.dk
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