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BRUGERVEJLEDNING

Gå som kroppen er skabt til - den naturlige måde at gå på
Et nyt ganghjælpemiddel, hvor du går med ret holdning af ryggen og med bevægelse af hele kroppen

Gå din helt egen CrossWALKER vej. Sund og styrket i hverdagen ved at bruge kroppen præcis, som den er skabt til. 
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Indledning

Denne brugervejledning er en beskrivelse af CrossWALKER, samt en vejledning i korrekt og sikker 

anvendelse af CrossWALKER. Det er derfor vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning grundigt og 

forstå vigtigheden af korrekt brug af CrossWALKER. Såfremt bruger er synshandicappet eller har kognitiv 

funktionsnedsættelse er det vigtigt, at bruger får instruktion og assistance før og under brug 

af CrossWALKER. 

 

CrossWALKER CWOO1 er den første model af CrossWALKER. Det vil derfor være sandsynligt, at 

CrossWALKER videreudvikles over tid. CrossWALKER indeholder ingen elektriske dele, batterier eller 

software. CrossWALKER skal monteres på rollatorer, som følger normkrav DS/EN1985 og ICS 11.180. 

CrossWALKER må kun påmonteres rollatorer, der er godkendt af Human Walking Aps. CrossWALKER må 

kun påmonteres af Human Walking Aps.

 

Produktbeskrivelse CrossWALKER

CrossWALKER et rehabiliterings – og træningsdevice til rollatorbrugere. Ved gang med rollator er 

overkroppen immobil og oftest let foroverbøjet.  

CrossWALKER giver bruger mulighed for at gå med bevægelse af overkroppen og armene. Dette giver en 

naturlig gangbevægelse med en sund og ret holdning af ryggen.  

CrossWALKER træner og rehabiliterer kroppen naturligt. Det forventes, at træningseffekten af gang med 

CrossWALKER over tid reducerer risikoen for fald.

 

Krav til brugers fysiske formåen

Bruger skal være bevidst omkring egen fysisk formåen og bruge CrossWALKER rationelt derefter. Bruger 

skal være i sin habituelle almene fysiske og psykiske tilstand ifm brug af CrossWALKER. 

Brugers kropsvægt må max være 130kg.

Sikkerhed med CrossWALKER

CrossWALKER skal være fastmonteret på en rollator før brug. 

CrossWALKER må ikke påmonteres eller afmonteres af andre end Human Walking ApS.

CrossWALKER må ikke være beskadiget eller på anden måde ødelagt før ibrugtagning.

Anvend skridsikkert og lukket fodtøj ved brug af CrossWALKER.
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FIGUR 2: 

A: Centreret håndtag som er trykket lodret nedad

B: Rød nødbremseknap udløst
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VIGTIGT! 

CrossWALKER må kun anvendes på stabilt og plant underlag. Er underlaget ujævnt eller ved passage af 

niveauforskelle, f.eks kantsten anvendes de eksisterende vandret placerede håndtag på rollatoren. Se fig.1, 

pkt. C og D. Ved skift i brug af håndtag er det vigtigt at bringe CrossWALKER til standsning og stå stille på 

begge ben. 
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FIGUR 1: 

A: Venstre håndtag

B: Højre håndtag

C: Vandret håndtag på rollator

D: Vandret håndtag på rollator

E: Rød udløserknap til frigivelse af nødbremse

F: Rød udløserknap til frigivelse af nødbremse

CrossWALKER må kun anvendes, når alle 4 hjul på den 

tilhørende rollator har kontakt med gangunderlaget.

CrossWALKER er udstyret med en nødbremse på begge 

håndtag se fig.1 pkt. A og B  

 

Nødbremsen udløses, såfremt bruger presser det ene 

eller begge håndtag pludseligt lodret nedad. Dette vil 

fungere som en tilsigtet faldsikring eller en planlagt 

låsning af CrossWALKER. Se fig 2.
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Kontrollér før brug, at nødbremsen virker

Nødbremsen frigives igen ved at trykke på den røde udløserknap, som springer frem under 

håndtagsstangen, når håndtag og baghjul låses ved nødbremsestop. Se fig.1 pkt. E og F. Når den røde 

udløserknap trykkes ind igen er CrossWALKER ikke længere låst. 

Det er vigtigt at kun dæk er i direkte kontakt med sand, grus og småsten.

CrossWALKER må ikke anvendes under ekstreme vejrforhold.

Anvendelsesområde

CrossWALKER er designet og godkendt til brug inde og ude på jævnt og sikkert gangunderlag.

Indstilling før brug

CrossWALKER kan ikke indstilles i højde eller bredde, men kan leveres i forskellige størrelser afhængig af 

brugers fysik og dimensionerne på rollatoren.

 

Før brug

Det vil være normalt, at bruger skal forvente en tilvænning ift at finde egen gangrytme med CrossWALKER. 

Planlæg derfor en langsom opstart. 

I forbindelse med rehabilitering bør bruger modtage vejledning af sundhedsfagligt personale. 

Tidsinterval af gang med CrossWALKER skal tilpasses brugers almene psykiske og fysiske formåen.

Ved hjerte - og kredsløbsinsufficien skal bruger søge lægefaglig rådgivning før brug af CrossWALKER.

Ved pludselig opstået utilpashed anbefales øjeblikkeligt stop af brug af CrossWALKER.

Gang med CrossWALKER

CrossWALKER anvendes til enhver tid på eget ansvar.

1. Gå ALTID med begge ben og krop placeret midt imellem håndtagene.

2. Tryk på rød udløserknap til frigivelse af nødbremsen. Se fig.1 pkt. E og F.

3. Tag fat med et let og koordineret greb med højre hånd på højre håndtag  

 og ligeledes med venstre hånd på venstre håndtag. 

4. Igangsæt en reciprok bevægelse af håndtagene og gå samtidig langsomt  

 fremad i en normal gangbevægelse. 

5. Det anbefales, at venstre ben sættes frem samtidig med at højre arm/håndtag  

 er fremme i den reciprokke bevægelse, således at der opnås den ønskede naturlige  

 gangbevægelse. Og ligeledes at højre ben sættes frem i gangunderlaget, når venstre 

 arm/håndtag er forrest i den reciprokke bevægelse. Se forsidefoto

6. Gå altid med en hånd på hvert håndtag som illustreret på forsidefotoet
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Oplagring

Når CrossWALKER ikke er i brug centreres håndtagene automatisk i midtposition. Se fig 2. Efter endt brug 

skal nødbremsen udløses på CrossWALKER håndtag. Dette gøres ved at trykke håndtagene lodret nedad.

Se fig. 2. pkt. A og B.

Tekniske data

Vægt incl. Mobilex Rollator: 11 kg

Højde incl. Mobilex Rollator: 117 cm

Bredde incl. Mobilex Rollator: 64 cm 

 

Standarder for CrossWALKER monteret på Mobilex Rollator:

MDD Council Directive 93/42/ECC

MDD 2.4/1 Rev.9, June 2010

MEDDEV 2.1/1 April 1994

Typeskilt

Typeskiltet er monteret under håndtagsstang.

Vedligeholdelse:

CrossWALKER kan aftørres med en fugtig blød klud. 

WWW.CROSSWALKER.DK

Du er vekommen til at kontakte os for mere information på telefon 4042 9845.

CrossWALKER kan sammenklappes ved at løfte sædet og trække 

i stroppen i bunden af opbevaringsrummet.
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Opbevaring:

Når CrossWALKER ikke er i brug placeres den i et lokale, som er tørt og uden fugt. 

Opbevares utilgængeligt for mindre børn.

Bortskaffelse:

CrossWALKER skal afleveres på kommunal genbrugsplads.

Garanti:

Human Walking ApS yder 2 års reklamationsgaranti på mekaniske dele. Kunden dækker selv 

transportomkostninger. Der ydes ikke erstatning for personskader eller skader på materiel ved brug af 

CrossWALKER.

Producent:

HumanWalking ApS

Jernbanegade 3

DK - 5450 Otterup

Phone: +45 4042 9845

Email: info@humanwalking.dk
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