
Gåstativ 
kidwalk

Å gå er en av de vanskeligste aktivitetene å mestre, men den er også en av de mest 
verdifulle i forhold til fysisk og emosjonell utvikling.

Prosessen med å hjelpe et barn til å gå krever innsats og tid uavhengig av funksjons-
hemming. Resultatet er en frihet som hjelper barnet til å utvikle sans for rom/retning 
og oppfordrer barnet til å oppdage verden rundt seg.

KidWalk er det første gåstativet som er utviklet for å bevege seg sammen med
barnet. Bevegelsen i gåstativet oppfordrer barnet til å begynne å gå. Samtidig har 
barnet armene fri til å utforske omgivelsene.



kidwalk

kidwalk

Gange består i hovedsak av to bevegelser – vektfordeling 
fra side til side og en bevegelse i vertikalplanet.

KidWalk tar hensyn til begge disse bevegelsene og gir 
dermed barn med funksjonshemminger det beste utgangs-
punktet for gange.

KidWalks tilpassing til vektfordeling gir muligheter til å 
jobbe med balanse og motorisk utvikling. Sentermonterte 
store hjul oppfordrer til rotasjon i overkroppen når barnet 
endrer retning.

De sentermonterte hjulene gir liten svingradius samt mulig-
het til å rulle over teppekanter og andre ujevnheter, ute som 
inne.

Det er enkelt og raskt å plassere barnet i KidWalk. KidWalk 
tilpasses uten bruk av verktøy og kan benyttes til barn med 
lette, moderate eller mer komplekse funksjonshemminger.
KidWalk er tilgjengelig i to størrelser.

Standard:
- Mekanisme for sideveis vektforflytning
- Mekanisme for vertikal bevegelse
- Sete som følger barnets bevegelser
- Bekkenstøtter som sentrerer bekkenet automatisk
- Oppsvingbare hoftestøtter
- Enkel betjening av høyderegulering
- Store sentermonterte hjul
- Svinghjul med lys
- Tippesikring
- Brystbelte

Tilgjengelig tilbehør:
- Sidestøtter
- Alternative drivhjul
- Styrehjul, små (erstatter de store hjulene)
- Hodestøtter, ulike alternativer
- Seter, ulike alternativer
- Hoftestøtter, forlenget
- Benstropper, ulike alternativer
- Svinghjul uten lys
- Retningslås

SPESiFikaSJONER KidWalk str. 1 KidWalk str. 2

Alder 1-7år 5-12år

Brukervekt, max 30kg 45kg

Setehøyde/skrittlengde 22,5-55cm 37,5-70cm

Hoftebredde 14-23,5cm 18-29cm

Brystbredde 16,5-25,5cm 22-37cm

Høyde lyske-armhule 24,5-41cm 30-56cm

Høyde lyske-hodestøtte 35-69cm 44-79cm

Høyde understell 67,5cm 80cm

Total bredde 60cm 68,8cm

Hjul 20’’ 24’’

Svinghjul 4’’ 5’’

Farge Rød Blå
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