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CrossWALKER - made for human walking
Nu kan du gå fra traditionel rollator til CrossWALKER – et nyt 
ganghjælpemiddel, som understøtter den naturlige måde at gå 
på. CrossWALKER bevæger, træner og vedligeholder hele kroppen 
under gang. Kroppen holdes i en ret og sund holdning, hvorimod 
den klassiske rollator er kendt for at låse overkroppen i en 
uhensigtsmæssig foroverbøjet holdning. CrossWALKER er udviklet 
dedikeret til mennesker med brug for støtte i gangfunktionen. 
CrossWALKER er sund fornuft.

 

CrossWALKER er naturlig gangbevægelse og sikkerhed
Funktionaliteten af CrossWALKER tager udgangspunkt i 
menneskekroppens naturlige gangbevægelse samtidig med 
en høj prioritering af sikkerheden i gangfunktionen. Det at GÅ 
er den sundeste måde at træne kroppen på, og kroppen virker 
bedst, når den bruges, som den er skabt til. Træning har en 
dokumenteret forebyggende og behandlende effekt på en lang 
række sygdomstilstande.

CrossWALKER adskiller sig fra den
traditionelle rollator på 3 væsentlige punkter

1. CrossWALKER er udstyret med håndtagsstænger, som giver 
brugeren mulighed for at gå med bevægelse af overkrop og arme.

2. CrossWALKER er udstyret med faldsikringsbremser, som 
udløses, hvis et eller begge håndtag pludseligt presses i 
nedadgående retning. 

3. CrossWALKER er udstyret med retningsstyrede forhjul, som let 
kan drejes til siderne, men som fastholdes i en let, lige fremadrettet 
styring under gang.

CrossWALKER er træning og genoptræning på egen hånd eller i 
samarbejde med en terapeut. CrossWALKER kan anvendes ude og  
inde. 
 
Kontakt information
CrossWALKER er et patentanmeldt rehabiliteringsdevice, som 
sælges direkte til brugeren eller  til ergoterapeuter, fysioterapeuter 
og rehabiliteringsterapeuter – i privat eller offentligt regi.
CrossWALKER produceres efter bestilling. Vi yder en meget stærk 
before and after sales support til CrossWALKER. 
Se mere på www.crosswalker.dk

Kontakt Birgitte Vangsgaard på telefon 4042 9845 eller send en 
e-mail til info@humanwalking.dk 

WWW.CROSSWALKER.DK

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

Foto: Birgitte Vangsgaard med CrossWALKER

På gåtur som træning, genoptræning eller vedligeholdelsestræning
Gå som kroppen er skabt til


