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RoWalker400 – en unik lösning för tidig mobilisering
RoWalker400 är ett unikt, ergonomiskt utformat gånghjälpmedel för tidig 
mobilisering, särskilt av postoperativa kardio-, torax- och abdominalpatienter. 
RoWalker400 ger brukaren ett tryggt och säkert stöd vid gå- och ståträning. 
Många inställningsmöjligheter garanterar perfekt anpassning av hjälpmedlet för 
varje enskild brukare och de inbyggda sittdynorna skapar förutsättningar för 
bekväm vila och extra säkerhet. RoWalker400 har också lösningar för integre-
ring av syrgastuber, dräneringspåsar och annan medicinsk utrustning.
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SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra 
produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.  

Överflyttning, mellan två enheter. Positionering, inom samma enhet. 

Stöd, vid mobilisering. Lyft, manuella och mekaniska.

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@ directhealthcaregroup.com

RoWalker400
En unik lösning för tidig mobilisering
RoWalker400 är ett unikt, ergonomiskt utformat gånghjälpmedel för tidig 
mobilisering, särskilt av postoperativa kardio-, torax- och abdominal-
patienter.

Trygg och säker gå- och ståträning
RoWalker400 ger brukaren ett tryggt och säkert stöd vid gå- och stå-
träning. Den är konstruerad för brukare som har nedsatt benstyrka och 
balans, men brukaren måste kunna stå upp, belasta benen med sin egen 
vikt och hålla balansen med hjälp av stöd. RoWalker400 har en stabil 
konstruktion och kan användas av brukare som väger upp till 180 kg.

RoWalker400 har också lösningar för integrering av syrgastuber, drän-
eringspåsar och annan medicinsk utrustning, vilket möjliggör enkel och 
bekväm användning av syrgas under gåträning. Ramen är utrustad med 
två krokar för enkel montering av ett bärbart syrgassystem. Gång-
hjälpmedlet kan också utrustas med en eller två hållare för syrgastuber 
som finns som tillbehör.

• Ergonomisk, trygg och säker
• Ger utmärkt stöd för gå- och ståträning
• För tidig mobilisering, särskilt av postoperativa kardio-, torax- och   
 abdominalpatienter
• Unik design med inbyggda sittdynor för bekväm vila och säkerhet vid   
 gåträning
• Steglös höjdjustering
• Steglös justering av innerbredden mellan armstöden och avståndet   
 mellan körhandtagen
• Mjuka underbensstöd ger maximalt stöd
• Justerbar benbredd gör att RoWalker400 kan placeras nära intill 
 rullstolar
• Liten och behändig, enkel att manövrera
• Riktningsspärrar på de bakre hjulen gör det lättare att gå rakt framåt
• Låsbara framhjul
• Krokar för enkel montering av bärbart syrgassystem samt hållare   
 (tillbehör) för syrgastuber möjliggör bekväm användning av syrgas under  
 gåträning

PRODUKTSPECIFIKATION
Art.nr  Produkt    

20101010 RoWalker400 

Art.nr  Produkt     

70200059 OxygenTankHolder, höger,  
 hållare för syrgastub, komplett med låshandtag

70200060 OxygenTankHolder, vänster,  
 hållare för syrgastub, komplett med låshandtag

TILLBEHÖR

TEKNISK INFORMATION
Material:  ___________________________________________________________ Pulverlackerat stål

Total höjd:  _________________________________________________ 1 172–1 379 mm, justerbar

Yttermått, längd x bredd: ________________________________________________ 987 x 694 mm

Sitsmått, bredd x djup: __________________________________________________ 480 x 265 mm

Hjul: _______________________________________________________________________Ø 80 mm

Vikt: ________________________________________________________________________ 37,5 kg

Vikt, med hållare för syrgastuber: _______________________________________________ 43,5 kg

Max brukarvikt: _______________________________________________________________ 180 kg

 

Liten och behändig, enkel att manövrera
RoWalker400 är relativt liten och behändig och mycket enkel att 
manövrera. Fyra lättrullande hjul ger en mjuk förflyttning på plana golv. 
De bakre hjulen är utrustade med riktningsspärrar som gör det lättare att 
gå rakt framåt. De främre hjulen kan låsas för att säkerställa att gång-
hjälpmedlet står helt stilla, till exempel vid uppresning eller när brukaren 
sitter ned och vilar.

Inbyggda sittdynor för stöd och bekväm vila
RoWalker400 har en unik och mycket praktisk egenskap; de inbyggda, 
delade sittdynorna som erbjuder bekväm vila och extra säkerhet för 
brukare med svaga ben. Sittdynorna kan vridas bort och fällas upp mot 
sidorna för att underlätta överflyttningen till och från gånghjälpmedlet.

Många inställningsmöjligheter för individuell  
anpassning
Många olika inställningsmöjligheter garanterar perfekt anpassning av 
hjälpmedlet för varje enskild brukare. Höjden på de mjuka och bekväma 
armstöden, och därmed även gånghjälpmedlets totala höjd, kan enkelt 
justeras med den lättåtkomliga spaken bredvid ett av körhandtagen. 
Armstödens och handtagens vinklar kan justeras var för sig för att uppnå 
optimal komfort och ergonomi. Låsvred spärrar effektivt armstöden vid 
vald höjd och vinkel. Benbredden justeras med hjälp av fotpedalen på 
medhjälparens sida av gånghjälpmedlet. 

Ytterligare information om RoWalker och tillbehör finns på 
www.directhealthcaregroup.com.


