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Den næste generation NF-WALKER 2 
giver en fantastisk mulighed for at 
udvikle barnets potentiale for 
selvstændig bevægelse i en 
stående position.

Børn vil vanligvis bevæge sig i en oprejst 
position i alderen fra 9-12 måneder. 
En oprejst stående stilling med muligheden 
for bevægelse, har stor betydning for barnets 
fysiske og psykiske udvikling.

Børn med nedsat funktionsevne har 
begrænset mulighed for selvstændig 
bevægelse, og dermed dårligere 
forudsætninger for at bevæge sig i en oprejst 
position. 

De vil have behov for forskellig grad af støtte 
for kunne stå og bevæge sig omkring.

NF-Walker 2:

Stimulerer til selvstændig 
bevægelse og deltagelse i daglige 
aktiviteter, med begge hænder frie.

Gør det muligt at stå og gå i en 
korrigeret position, med tæt på 
normalt gangmønster, og samtidig 
have god vægtbæring.

Er skræddersyet til at gøre 
bevægelse mulig for børn med 
alvorlige handicaps.

Oplæring, vejledning og opfølgning 
er en integreret del af vores 
Eftersyns service.

OP, STÅ 
OG GÅ
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SOCIAL INTERAKTION, deltagelse og kommunikation i øjenhøjde med 
andre jævnaldrende 

MAVE–TARM SYSTEMET 
stimuleres i aktiv stående 
stilling

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

MENTALE SANSEINDTRYK stimuleres 
optimalt i aktiv stående stilling

KNOGLEVÆKST stimuleres og udvikles gennem
hensigtsmæssig ernæring, vægtbæring og 
muskelaktivitet 

TRYKSÅR forebygges gennem trykaflastning og 
øget blodgennemstrømning 

RESPIRATION OG KREDSLØB 
stimuleres positivt i stående 
stilling og under aktivitet

AKTIV STÅENDE stilling 
er muskelaktivitet med lav 
intensitet 

FORDELE 
VED AKTIV 
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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NF-Walker 2 har mange betydelige 
forbedringer

Enklere supplering af ekstraudstyr
som følge af fleksible fæstepunkter

Forbedret gangfunktion og stående
position med det nye Dynamiske 
Knæstrækkesystem
 • indstilling til stimulering af knæ 

ekstension eller
 • indstilling til stimulering af knæ 

fleksion  

Optimal positionering
med forbedret fri
abduktion indenfor 
• hofteabduktionsled fast 

position 0-12 grader eller
• fri abduktion indenfor 

0-12 grader

Mere retningsstabil 
som følge af lås på forhjul

Enkel korrigering af skinnen for tilpasning af ud ad 
roterede fødder
•  med fast position eller
• fri rotation indenfor 10 grader

HVAD ER NYT?

Godkendt til udendørs brug

Bedre korrigering af 
brugerens position
• øget indstillings spektre 

på skinnesystemet
• mere stabile skinner

Øget komfort med forbedre-
de trykaflastende punkter og 
fleksible polstringer for
• knæ
• brystkasse  
• bækken

Bedre støtte af bækkenet 
symmetrisk position
• stimulerer til forbedret stræk 

over hofteleddet
•  stimulerer til oprejst position af 

overkroppen
•  optimerer fri hoftefleksion 

Forbedret ind- og ud håndtering
•  nyt fæstepunkt mellem skinne og 

ramme
• ny sædeløsning
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STØRRELSER

*   Micro-kit er muligt som ekstraudstyr for 70-80 cm
** Vurderes ud fra individuel evaluering

XS

S

70 – 110 cm*/**

100 – 140 cm**

30 kg/bruger

40 kg/bruger
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Abduktions led (XS, S)

• Kan tilpasses fra 0 til 8 grader på hver side
• Abduktions position forebygger 
 hofteluksation
• Giver en god stabil positionering
• Reducerer spasticitet

Bord (XS, S)

• Til spil og legetøj
• Gør social interaktion med andre børn mulig
• Støtter hænder og arme for at opnå bedre   
 stabilitet
• Øger følelsen af sikkerhed

Side håndtag (XS, S)

• Tillader en naturlig positionering af hænder
• Stabiliserer overkroppen
• Øger følelsen af sikkerhed

Hæve-sænke søjle (S)

• Nem flytning af bruger
• Mindsker løft for hjælperen
• Gør det nemt at forflytte brugeren over ujævnt  
 terræn

Drejestyr (XS, S)

• Øger selvstændigheden og følelsen af frihed
• Stimulerer hånd og arm funktion
• Stimulerer den kognitive funktion
• Gør interaktionen med andre børn nemmere

Støttehåndtag (XS, S)

• Øger stabiliteten af overkroppen
• Hændernes position øger stabiliteten
• Øger følelsen af sikkerhed

Sæde (XS, S)

• Gør forflytning ind og ud ad NF-Walkeren   
 nemmere
• Nem at anvende hvor som helst
• Tillader at få en lille pause under gang

Gangstænger (XS, S)

• Til børn som endnu ikke kan gå selvstændigt  
 i NF-walkeren
• Guider barnet til et korrekt gang mønster

Løftestropper (XS, S)

• Hjælper assistenten til roligt at forflytte brugeren
• Passer til alle former for lift systemer
• Forebygger skader hos hjælper som ikke skal løfte
• Let at anvende

Ledsagerhåndtag (XS, S)

• Gør det nemt for hjælperen er eskortere 
 brugeren
• Kan justeres i højden

Dynamisk knæ-strække system (S)

• Kan justeres til stimulering af knæ   
 ekstension eller
• Kan justeres til stimulering af knæ fleksion

Skinne rotations system (S)

• Justering af fodens position eksternt
  - enten ved fikseret position eller
  - med fri rotation indenfor 10 grader

Knæ anti-overstræk (XS, S)

• Forhindrer overstræk af knæled

Hovedstøtte (XS, S)

• Alle typer af hovedstøtter, både standard og  
 specialfremstillet, kan anvendes på NF-Walkeren

EKSTRAUDSTYR

Micro-kit

• Skræddersyet til bruger   
 højde fra 70 cm
(små hjul, tilpasset bremse,   
forkortet søjle, korte benskinner)

EKSTRAUDSTYR

Halskrave (S, M, L)

• Positionering af hoved 



12  13 

AFTERCARE
- opfølgning og service -

Vores fagligt dygtige og erfarne hjælpemiddelkonsulenter 
deler kundskab, giver gode råd og motiverer brugere, 
hjælpere og terapeuter.

De sikrer at vores skræddersyede hjælpemidler er optimalt 
indstillet og følger hver enkelt bruger for at opnå maksimal 
effekt.
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Martine er en fem år gammel pige med Ehlers-Danlos 
Syndrom (EDS) og uspecificeret encefalopati. Hun har 
ingen selvstændig gangfunktion, men krabber aktivt rundt 
og er nysgerrig på sine omgivelser. Lige siden hun var to 
et halvt år gammel har hun brugt NF-Walker, og de sidste 
fire måneder har hun benyttet den nye version, 
NF-Walker 2.

Både forældre og ansatte i børnehaven, som bruger 
hjælpemidlet hver dag, fortæller at de er yderst tilfredse 
med det opgraderede og forbedrede produkt. De oplever 
NF-Walker 2 som robust og stabil, samtidig med at den 
har et flot design. Gode polstringer på de dele der er i 
direkte kontakt med kroppen har øget komforten for 
Martine betragteligt. Sæde løsningen gør at de i dag kan 
forflytte Martine ind i en siddende stilling på NF-Walker 
2, istedet for fra liggende stilling. Det gør at hun kan være 
mere aktiv og deltagende i forflytnings situationen.

Sara er en fire år gammel pige, født med Congenital 
Disorders of Glykosylation (CDG). Hun kan ikke sidde, stå 
eller gå uden hjælp, og da Sara startede med NF-Walkeren, 
brugte fysioterapeuten gangstængerne for at guide hendes 
bevægelser.

Efter et stykke tid tog hun sine første skridt i NF-Walkeren 
uden hjælp. Nu viser hun tydelig glæde, når hun bevæger sig 
rundt uden hjælp.

MØD SARA!

MØD 
MARTINE!

Jeg oplever at det er enklere og 
hurtigere at forflytte Martine 
ind i den nye NF-Walker 2, da 
hun samtidig blir mere aktiv og 
deltagende i situationen.

 TERAPEUT

ASSISTENT, BØRNEHAVEN

Sara har nu brugt den nye NF-Walker 
2 en stykke tid, og den funktion 
jeg er mest begejstret for, udover 
at se vældig elegant og cool ud, er 
hoftebæltet som giver meget bedre 
støtte af bækkenet. Efter det er blevet 
placeret højere er hoftefleksionen helt 
fri, og hun er godt positioneret selv 
uden brug af bryststøtte.



For mere information, kontakt 
os venligst:

+45 43 99 77 29

info.dk@madeformovement.com

www.madeformovement.com
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