
Axel 4 år och Nikki 2,5 brukar leka tillsammans en gång varje vecka 
och ser alltid fram emot dessa tillfällen. Ingen av dem kan gå själva. De 
brukar åker rullstol eller, där underlaget är hårt och plant, ta sig fram på 
egen hand med gåcykel. Efter att ha tagit på kläder och WalkingBelt 
går vi ut i trädgården tillsammans. Och tack vare WalkingBelt kan vi 
även gå utanför de plana ytorna, barnen får balansstöd av sina pappor. 
Vi tar oss uppför ett par slänter på den kuperade tomten och hittar en 
gammal gräsmatta full med påskliljor. Barnen bestämmer vart de skall 
gå och papporna följer med.

Det blir en lång tur! Fylld av den nya friheten och upplevelsen av att 
kunna röra sig själv, även på ytor som inte är platta och plana. Och 
Nikki har händerna fria och kan både plocka blommor och klappa kat-
ten Missa som dyker upp ibland. Med WalkingBelt kan barnen komma 
nära och känna på olika saker utan att hindras av ett hjälpmedel på 
hjul. Och pappa slipper bli trött i ryggen av att hålla barnet kring midjan 
eller i händerna. Med WalkingBelt orkar pappa hjälpa Nikki att stå och 
gå så länge hon själv vill.

”Barnen behöver fria armar för att kunna hålla balansen”, säger Axels 
pappa. ”De kanske kan bli bättre på att hålla balansen när de får stå 
och gå mera med fria händer? Men det är klart, det här handlar ju lika 
mycket om att uppleva som att träna!”
”Vi kan köra till stranden, parkera bilen och gå den sista biten ner till 
sjön. Vi skall prova att ha WalkingBelt på under badet också. Tänk att 
kunna gå själv i vattenbrynet och sedan gå ner i vattnet och doppa 
sig!” Axels familj planerar till och med att fjällvandra i sommar. 
WalkingBelt är lätt att ha med sig och tar nästan ingen plats alls. ”Det 
blir det perfekt, för då kan Axel gå lite själv också!” 

WalkingBelt

Inget 
annat hjälpmedel 
ger barnet 
fria händer!

En solig vårdag i Skåne fick Axel 4 år och Nikki 2,5 år prova 
WalkingBelt, en helt ny produkt för barn i Handicares 
SystemRoMedic™ sortiment med enkla förflyttningshjälpmedel. 

WalkingBelt används som stöd vid gåträ-
ning med barn som har nedsatt styrka och 
stabilitet. WalkingBelt, som ger barnet stöd 
runt bålen, hålls på plats med polstrade 
grenband. De två vadderade axelbanden/
handtagen anpassas i längd för att ge 
medhjälparen en bekväm arbetsställning 
när han/hon, med relativt raka armar, går 
nära barnet och håller i axelbanden för att 
ge barnet ytterligare stöd och stabilitet 
under gåträningen. WalkingBelt ska 
inte användas som ett lyfthjälpme-
del. WalkingBelt har en mjuk insida i 
polyester som är behaglig mot huden. 
Materialet har även antihalkfunktion.

• Behaglig att bära
• Ger barnet stöd och stabilitet framåt,   
 bakåt och i sidled
• Justerbara handtag
• Ergonomisk arbetsställning för med-
 hjälparen

För mer info, besök www.handicare.se


