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Meywalk® 4 er et ganghjælpemiddel.

Brugerne er ofte kørestolsbrugere fra alle 

aldersgrupper, som har brug for en høj grad 

af hjælp og støtte til at rejse sig og gå.

Meywalk® 4 betyder samtidigt for brugeren 

en væsentlig øget livskvalitet i form af 

muligheden for aktivt at kunne deltage i 

hverdagsaktiviteter og at kunne vælge til og 

fra på eget indenitiativ.

Meywalk® 4 er den fjerde generation af den 

Meywalk® produktfamilie, som nu præsen-

teres med nye og forbedrede funktioner, der 

yderligere hjælper og understøtter brugeren 

i dagligdagen. 

 

Den fjedrende gangvogn 
Meywalk® 4 adskiller sig fra andre 

lignende ganghjælpemidler ved at være 

udstyret med et fjedrende stel, som stimul-

erer brugerens muskler ved gang. Den 

fjedrende bevægelse, som er en central 

del af en naturlig gang, anspores af de 

indbyggede fjedre og herved udvikles 

gangmønsteret. Derudover har det vist 

sig, at det fjedrende stel i mange tilfælde 

har en motiverende effekt på brugere med 

mentale handicaps til at bevæge sig og 

skabe grobund for yderligere udvikling. 

Rent praktisk følger den øvre del af stellet 

brugerens bevægelser og derved gives 

optimal støtte i gangens forskellige faser.

Dynamisk sæde 
Som en ny funktion på Meywalk® 4 kan det 

dynamiske sæde nu også følge brugerens 

bevægelser. Sædet tillader nemlig grundet 

et gummiophæng en vis hofterotation under 

gang. Når brugeren går følger sædet bruge-

rens hoftebevægelser til siderne, men fører 

samtidigt hele tiden brugeren skånsomt 

og sikkert tilbage til udgangspunktet under 

de forskellige faser af gangen. Det dyna-

miske sæde er helt unikt for Meywalk® 4 og 

kendes ikke fra de tidligere generationer af 

Meywalk®-familien.

Ophæv tyngdekraften!  
Det dynamiske sæde i kombination med 

den polstrede kropsring støtter brugeren 

og hjælper denne til at holde sig oprejst 

mod tyngden. Både sæde og kropsring kan 

indstilles trinløst i højden, så gangvognen 

kan tilpasses præcist til brugeren og vokse 

sammen med hende eller ham.

Det er desuden muligt at justere vinklen af 

sæde og kropsring, så brugeren kan placere 

sig frit mellem en lodret og en lettere frema-

drettet udgangsposition, hvis der er behov 

for dette til at understøtte gangfunktionen.

Meywalk® 4  
 den dynamiske 

gangvogn



Nemmere adgang  
Ind- og udstigning af Meywalk® 4 er som det 

kendes fra de tidligere Meywalk®-modeller 

gjort ganske nemt ved hjælp af den ind-

byggede kipbøjle, som henholdsvis sænker 

eller hæver sæde og kropsring, når brugeren 

med assistance fra en hjælper skal ind eller 

ud af gangvognen.

Justeres uden værktøj 
Meywalk® 4 fås i to størrelser og kan ind-

stilles præcist til hver enkelt bruger ud fra 

dennes kropsbygning og behov. Alle indstill-

inger foretages let og uden brug af værktøj, 

hvilket er en stor fordel for mange i en travl 

hverdag. Langt de fleste berøringsflader på 

gangvognen er enten lakeret eller polstret 

med polyuretan med lukkede overflader, 

som sikrer en lang produktlevetid, nem 

vedligeholdelse og rengøring. 

Godkendt til 130 kg. 
Det har for mange længe været et ønske at 

kunne få et ganghjælpemiddel af denne type 

til de brugere, som vejer mere end 100 kg. 

Det er nu blevet muligt, da Meywalk® 4 er 

blevet testet og godkendt til brugere helt op 

til 130 kg.

Meywalk® 4 leveres som standard med 

dynamisk sæde og rumpestop, håndbøjle, 

kropsring i den ønskede størrelse, parker-

ings- og slæbebremser, returløbsspærre, 

svinghjulslås og fjedre, som er tilpasset 

brugerens kropsvægt.

Kropsringen til Meywalk® 4 fås i fem stør-

relser: Omkreds 70 cm, 90 cm, 105 cm, 120 

cm og 130 cm. Fjedrene fås i fem varianter: 

Hvide fjedre passer til en kropsvægt på min. 

20 kg, gule til min. 45 kg, blå til min. 65 kg, 

røde til min. 80 kg og sølv til en kropsvægt på 

min. 100 kg. 

Meywalk® 4   
gør brugeren i  
stand til at del- 
tage i daglige 
aktiviteter

Tilbehør  
Der fås en lang række tilbehør til 

Meywalk® 4, som i endnu højere 

grad tilpasser gangvognen til den 

enkelte brugers særlige behov:

: : Mavepude 

: : Hofte-/ sidestøtter med  
 mavepude 

: : Benskilleplade 

: : Benglidestyr 

: : Antitipstøtter 

: : Smal kipbøjle til medium 



Har du lyst til at afprøve Meywalk® 4 skal 

du blot oplyse om 3 ting: skridtlængde, 

kropsvægt, brystmål

 

 

Meywalk® 4 er CE-mærket og opfylder  

alle gældende normer. Meywalk® 4 er  

fremstillet i stål og alle polstringer er  

fremstillet i polyuretan.

Meyland-Smith A/S · Industrivej 27 · DK-9830 Taars  

Tlf.: +45 98 96 19 85 · Fax.: +45 98 96 19 86  

www.meyland-smith.dk

Tekniske oplysninger: Medium Large

Længde: 93 cm 110 cm

Udvendig bredde: 62 cm 68 cm

Indstigningsbredde: 50 cm 57 cm

Sædehøjde*: 60 - 84 cm 80 - 104 cm 

Højde kropsring*: 101 - 133 cm 120 - 152 cm

Max.belastning:  130 kg 130 kg

Vægt: 32 kg 34 kg

Farver: Metallic red Metallic black

HMI-nummer: 62525 62526

Bestillingsnummer: 011200 011250

* Højder er angiver ved halv sammenpresning af fjedre.

Skridtlængde              Kropsvægt                       Brystmål
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