The game changer
Hibbot är ett innovativt, individuellt
gånghjälpmedel, som ger barn med fysisk
funktionsnedsättning möjlighet till att gå.
Den underlättar deltagande i aktivitet och lek
med bägge händerna fria.

Hibbot är det första gånghjälpmedlet som
stabiliserar bäckenet och ger därmed
barnet goda möjligheter till att stå och gå
självständigt.

Hibbot är ett dynamiskt gånghjälpmedel som ger möjlighet till deltagande i vardagen. Olikt något
annat konventionellt gånghjälpmedel, stabiliserar Hibbot bäckenet och överkroppen med rätt stöd
till varje indivuellt barn.
En god indikation för att testa om Hibbot passar för ett barn är att låta barnet stå och gå med
manuellt stöd på bäckenet.
Kan barnet stå med endast detta stöd är det en god chans att Hibbot kommer att fungera.

•
•

Så mycket stöd som är nödvändigt, så lite som är möjligt.
Gå med händerna fria

LÄTT ATT ANVÄNDA
OCH ANPASSA
Hibbot växer med barnet
Flexibla tillbehör som korsetter och hjul i olika storlekar gör det
möjligt att använda Hibbot från en höjd på 60 cm till 125 cm och
en brukarvikt upp till 30 kg.
Hibbot är lätt att använda och anpassa, och kan lätt tas isär vid
transport.

Hibbot

Brukarhöjd: 60-125 cm
Brukarvikt: max 30 kg

Produktspecifikation
Max bredd

70 cm

Max längd

110 cm

Max höjd

106 cm

Hjul
16”

16 x 1,75

20”

20 x 1,75

24”

24 x 1,75

29”

29 x 1,75

Korsetter (Höftomkrets i cm)
XS

38 - 43 cm

S

43 - 48 cm

M

48 - 54 cm

L

54 - 61 cm

TRÄNING OCH
UTBILDNING
Våra erfarna hjälpmedelsrepresentanter delar kunskap, ger goda råd och utbildar. De säkrar samtidigt att våra
hjälpmedel är optimalt anpassade för att passa varje enskild användare.
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