
Inn og ut 
Quick Guide

INNOWALK



Sjekkliste før bruk

Fest bryststøtten.

Plasser hælen helt tilbake på 
fotplaten.

Fest leggbøylene og føringssnoren. For Innowalk Large: Fest 
antioverstrekk reim på leggbøylen.

Stram og fest reimene over føttene.

Innowalk skal være i sittende posisjon. Åpne alle 
belter og reimer og forflytt brukeren inn manuelt 
eller ved hjelp av personløfter.

Plasser brukeren godt tilbake 
på setet. 

  

Sjekkliste før bruk
Etterstram og fest eventuelt løse 
skruer og deler

Kontroller oppreisningsfunksjonen 
og at ikke føringssnoren er skadet

Kontakt Made for Movement eller 
din hjelpemiddelkonsulent fra Made 
for Movement om det er ulyder eller 
deler som er i stykker

Forflytning av brukeren inn i Innowalk
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Sett på nødvendig tilbehør

Sett igang gangbevegelsen og juster 
tempo til brukeren.

Fest og sving inn bordet.

Fest skulderstroppene.

Fest rem for antioverstrekk på 
leggbøylen.

Fest 
hoftebeltet.

Hold igjen på føringssnoren 
når brukeren forflyttes 
fra sittende til stående. 
Kontroller at føringssnoren 
har riktig stramhet når 
brukeren er i stående 
posisjon.

Kontroller at brukeren står og beveger 
seg optimalt.

MERK!  Kontroller at føringssnoren har rett stramhet før brukeren forflyttes til stående.

Still føttene parallelt og løsne /øke 
stramheten på føringssnoren ved 
hjelp av frikoblingen.

Trykk inn rød knapp og trekk
ut låsen. Juster med håndtaket 
til angitt posisjon. Føringssnoren 
strammes ved å presse håndtaket 
nedover.

Sveiv på håndtaket til angitt 
posisjon ved stopp-skruen.
Føringssnoren stammes ved 
dreining mot høyre.

Innowalk Ekstra Small Innowalk Small Innowalk Medium/Large

Bord

Skuldrestopper

Antioverstrekk

Håndtak

MERK! Det er viktig at håndtaket står i samme posisjon hver 
gang produktet er i bruk.
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Håndtak for armbevegelse



Bordet svinges ut, fjern 
skuldrestropper, remmen for anti-
overstrekk og løsne hoftebeltet.

Forflytning av brukeren ut av Innowalk

Hold igjen på førings-snoren når 
brukeren forflyttes fra stående til 
sittende.

Løsne reimene over føttene. Løsne føringssnoren og leggbøylen. Løsne bryststøtten og forflytt 
brukeren ut manuelt eller ved hjelp av 
personløfter.

Håndtering av Innowalk og brukere i dette hjelpemiddelet skal gjøres av personer som 
har fått opplæring av en hjelpemiddelkonsulent fra Made for Movement.

For mer informasjon, se brukermanualen for Innowalk eller kontakt din 
hjelpemiddel-konsulent fra Made for Movement.

MERK!
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Våre dyktige 
hjelpemiddelkonsulenter veileder 

i optimal forflytningsteknikk,
for både brukeren og hjelper.





Kontakt oss gjerne for mer
informasjon

+ 47 35 50 51 20

info@madeformovement.com

www.madeformovement.com
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