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Gåstolen som ger alla en säker gång.

Meywalk® MK4
Naturlig och säker gång.

Meywalk®MK4 är en modern gåstol för barn, ungdomar
och vuxna. Flera nya, smarta funktioner har tillkommit efter
önskemål från både användare och vårdpersonal. Förutom
fjädringen i sidorören, har Meywalk MK4 även en dynamisk
sadel som fjädrar mjukt i sidled. Sadeln följer bäckenets
naturliga rörelsemönster vid gång. För ökad trygghet är
bakåtspärr, riktningsspärr och släpbroms redan monterad i
standardutförande.
Meywalk®MK4 är enkel att justera och ställa in för att
passa användaren och alla vardagsinställningar kan göras
helt utan verktyg. Den öppna designen, liksom sitsens höjoch sänksystemet, gör att det är säkert för användaren att
ta sig i och ur gåstolen. När hävbygeln på gåstolens främre
del lösgörs från låsklämman, sänks hela sittenheten ner till
en höjd motsvarande sitthöjden på en säng, stol eller rullstol.
Användaren kan då lättare förflytta sig till gåstolen och får
sedan hjälp med uppresningen då hävbygeln åter trycks
ned. Belastningen för medhjälparen blir endast 1/3 av
användarens vikt. Hävbygeln finns på storlekarna small,
medim och large.

Gåstolen är främst avsedd att användas inomhus på plan
och slät yta men kan också användas ute på plan, torr mark.

Tillbehör

Gåstolen kan enkelt transporteras i större personbil.

• Bendelare
• Höjdreduceringsbeslag
• Lägre bygel
• Fotskyddsskenor
• Vinklad magplatta
• Höftstöd
• Tippstöd
• Limpsadel

Stabil, trygg och smidig
Tiltfunktionen på sittenheten gör det möjligt att vinkla
gåstolen till användarens kroppshållning för en bättre
gång. Tack vare den stabila ramen, stora bakhjul och
lättmanövrerade länkhjul fram, blir gåstolen både stabil,
trygg och smidig att använda. Gåstolen kan användas både
inomhus och utomhus på rent, jämnt och plant underlag.
Bålstödsring och fjädrar ingår i standardutförandet.
Vid beställning ange storlek på bålstödsring och önskad
färg på fjädrarna efter användarens vikt.

Slitstark och tålig
Alla ramdelar är av stål för en stabil och tålig konstruktion.
Färgen är pulverlackerad vilket ger en slitstark och tålig yta.
Bålstödsringen och handbygeln är polstrad med skumgummirör av polyuretan, PUR, som är mjuk, behaglig och lätt att
rengöra. Meywalk®MK4 är testad och godkänd för användare
upp till 130 kg.

Fakta
Micro

Mini

Small

Medium

Large

Artikelnummer

14000

12000

13000

11200

11250

Längd

77 cm

80 cm

85 cm

86 cm

98 cm

Bredd

51 cm

56 cm

62 cm

62 cm

66 cm

Sadelhöjd*

25-45 cm

28-52 cm

50-67 cm

61-85 cm

79-103 cm

Bålstödshöjd

52-65

55-77 cm

74-99 cm

103-137 cm

118-150 cm

Bakhjul

275 x 40 mm

275 x 40 mm

275 x 40 mm

275 x 40 mm

275 x 40 mm

Framhjul

150 x 32 mm

150 x 32 mm

150 x 32 mm

200 x 30 mm

200 x 30 mm

Max belastning

60 kg

80 kg

100 kg

130 kg

130 kg

Vikt

13 kg

20 kg

25 kg

32 kg

34 kg

Ramfärg

svart/grå

gul

grön

röd/silver

svart/silver

* vid belastning
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