
 

Buddy Roamer™     

er et posterior ganghjælpemiddel, der 
giver delvis vægtbærende postural 
støtte med mobilitet. 

Den ergonomiske udformede ramme 
understøtter kropsvægten, samtidig 
med at barnet kan gå frit omkring 
uden hjælp. 

Buddy Roamer har en helt åben 
front, hvilket gør det muligt for barnet 
at komme tæt på dets omgivelser. 

Det modulopbyggede design system 
gør at Buddy Roamer kan tilpasses 
efter barnets vækst.  

Med dynamiske fjedre som naturligt 
følger barnets gang og giver optimal 
støtte i gangens forskellige faser. 

 

Produktet giver sikker og 
komfortabel positionering 
ved hjælp af: 
• Justerbar bækken- og hofte-

støtte. 

• Justerbar støtte ved brystkas-
sen 

• Centralt placeret stolpe. 

Helt open til fronten 
Der er ingen hindring for interaktion 
med andre mennesker eller genstan-
de. Dette gør det muligt for barnet at 
have hænderne fri til interaktion med 
omgivelserne for at lære, udforske og 
opdage. 

 

Tidlig indsats. 
Det modulopbyggede designsystem 
gør det muligt for at gangvognen kan 
vokse i takt med barnet fra 12 måne-
ders gamle babyer til teenagers. 

 

Ergonomisk. 
Rammen er udviklet således at det er 
nemt at komme igennem døre og på 
gangarealer mens den stadigvæk 
giver fremragende stabilitet for ud-
forskning både ude og inde. 
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Tilbehør:  
1. Justerbar støtte ved brystkassen  

2. Justerbar støtte til hovedet 

3. Højdejustering 

4. Justebar fjeder 

5. Parkeringsbremser 

6. Tilbageløbsspærrer 

7. Bremser 

8. Antitip støtte 

9. Fenderhjul 

10. Vertikal justering 

 

Tekniske data Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4 

Nakkestøtte 70-130 cm 80-140 cm 110-200 cm 110-200 cm 

Skridtlmål 20-70 cm 30-80 cm 40-100 cm 40-100 cm 

Brystmål 42-70 cm  58-98 cm 55-118 cm  80-128 cm 

Hoftemål 15-23 cm 21-36 cm 25-40 cm 30-50 cm 

Max bruger vægt 50 kg 50 kg 100 kg 100 kg 

HMI Nr. 72638 72695 73204 73205 

Længde 60 60 87 87 

Bredde 53 53 60 60 
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