
Til børn og unge:
Kørestole & mobilitetshjælpemidler
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Har du brug for hjælp til valg af kørestol 
eller hjælpemiddel? 

Wolturnus salgskonsulenter står altid klar til at hjælpe og vejlede.
Find din lokale konsulent på www.wolturnus.dk.

Vidste du, at vi også sælger kørestole og hjælpemidler til voksne? 
Bestil vores  voksenkatalog på tlf. 96 71 71 70

Besøg vores hjemmeside
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Fastramme
kørestole

gitano Junior 
 Tre-hjulet kørestol. 

Fra sædebredde 20 cm. 
Max 70 kg

Wolturnus tilbyder tre forskellige fastrammekørestole til børn og unge. Kørestolene er nogle af de let-
teste på markedet og har kun få bevægelige dele, der tynger og kan kræve udskiftning. Kørestolene er 
udviklet med udgangspunkt i barnets størrelse, styrke og behov. Samtidig er de robuste og stabile til en 
aktiv hverdag og lette at ændre og bygge om, når barnet vokser.

W5 Junior fås både med fast ryg og bagaksel og som fuldt justerbar til barnet med behov for ændringer 
i siddestillingen.

Gitano Junior er en meget let tre-hjulet fastrammekørestol til det aktive barn.

W5 K er udviklet til brugere med kort underbenslængde og egner sig derfor til børn. 

W5 Junior
Skræddersyet, fast ryg 

og bagaksel.
Fra sædebredde 20 cm 

Max 70 kg

W5 Junior A
Skræddersyet, 
fuldt justerbar. 

Fra sædebredde 20 cm. 
Max 70 kg

 fastrammeKørestole

TIPS: Gør kørestolen personlig med valgfri  
rammefarve, egerbeskyttere med motiv  
eller lys i forhjulene.

W5 K
Til brugere med kort 
underbenslængde.  

Fra sædebredde 36 cm

Wolturnus fastrammekørestole 
fås i mange flotte farver
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Avantgarde Teen2
Standardmodel. 
Fuldt Justerbar. 

 Fra sædebredde 22 cm
Max 90 kg

 KrydsrammeKørestole

Krydsramme
kørestole
Wolturnus tilbyder fire manuelle kørestole med krydsramme til børn og unge fra producenterne Otto-
Bock og A Stole.

Krydsrammekørestolene er lette, smalle og manøvrerbare og samtidig lette at folde sammen for trans-
port og opbevaring.

Alle modeller er justerbare og kan således vokse med barnet. 

Start M6 Junior
Standardmodel. 

Justerbar. 
Fra sædebredde  28 cm

Max 90 kg

Children 3000 +
Standardmodel. 
Fuldt Justerbar. 

Fra sædebredde 24 cm
 Max 75 kg

Avantgarde CV
Aktiv kørestol til unge i 

voksealderen. 
Justerbar sædedybde. 

Fra sædebredde 32 cm.
Max 140 kg
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 Komfort & el-Kørestole

Komfort & El
kørestole
Wolturnus tilbyder også kørestole til børn og unge med ekstra behov for komfort og hjælp 
i hverdagen.

Rex 350 og A200 Skippi er to smalle og lette el-kørestole. Rex 350 fås med op til fem elektriske 
indstillinger.

A-run er en smal og letkørende komfortkørestol til børn og voksne. A-run har trinløst justerbar 
sædetilt og rygvinkel, og understellet er kompatibelt med andre sæder - fx Leckeys siddesystemer.

A-run
Komfortkørestol til børn 
og voksne med sædetilt 
og justerbar rygvinkel.

Fra sædebredde 26 cm.
Max brugervægt 120 kg.

rex 350
Letkørende, stærk 

 og støjsvag el-kørestol. 
Fra sædebredde 36 cm.

A200 Skippi
Smal, indstillelig

el-kørestol til børn.
Fra sædebredde 26 cm.

Max 50 kg

A-run understel er 
kombatibel med andre 

siddesystemer.

Her vist med Mygo 
siddesystem

Jonas i sin Wolturnus Rex 300 el-kørestol - en tidligere udgave af Rex 350.
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Comfee Seat
Komfortabelt siddesystem 

til børn og voksne. 
3 størrelser.

Fra sædebredde 21-48,5 cm
Max 100 kg

Squiggles  Seat
Siddesystem til 
børn fra 1-5 år.

Max 22 kg

 siddesystemer

Siddesystemer
Wolturnus forhandler Leckeys siddesystemer i Danmark. 
De justerbare siddesystemer er designet under hensyn til 
de motoriske udfordringer, som vi ser hos børn og unge. 

Squiggles er for børn fra 1 til 5 år, Mygo henvender til til de 
4 til 14 årige, og Mygo Max, KIT og Comfee Seat er både til børn 
og voksne.

KIT
Modulopbygget 

siddesystem. 
2 størrelser.

Fra 10 år til voksen.  
Max 75 kg

everyday Activity Seat
Arbejdsstol til 

børn og voksne. 
3 størrelser.
Max 100 kg

Mygo Seat
Siddesystem med 
unik lændestøtte. 

2 størrelser.
Fra 4 til 14 år.

Mygo Max
Siddesystem med 
unik lændestøtte. 

Fra 12 år til voksen.

Se film

Se film

Se film
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             Seperat 
         justerbar 
  knæ- og fod-
støtte for aktivt 
bækken. 

Squiggles Stander
Justerbar ståstøtte. 
Sammenklappelig.

Fra 1 til 5 år
eller max 22 kg

Mygo Stander
Justerbar ståstøtte.

2. størrelser.
Fra 4 til 14 år

eller max 60 kg

Forbedrer åndedræt 
og stemmestyring

Hjælper til udvikling 
af hofteleddene

Øger velvære og 
giver bedre søvn

Giver børn mulighed 
for at kommunikere i 
øjenhøjde med 
andre børn

Når musklerne 
strækkes, forebygges 
konfrakturer

Stillingsskift 
letter trykket og 
forebygger tryksår

Mindsker risiko for 
knoglebrud

Forbedrer 
blodcirkulation og 
blodtryk

Forbedrer fordøjelse, 
tarmfunktion og 
blærefunktion

Hvorfor stå?
 ståsystemer

Ståsystemer
Wolturnus forhandler Leckeys ståsystemer i Danmark. De justerbare ståsystemer er designet under 
hensyn til de motoriske udfordringer, som vi ser hos børn og unge.  Alle modeller kan ændres fra front- 
til rygstående.

Squiggles er for børn fra 1 til 5 år, Mygo henvender til til de 4 til 14 årige, og Horizon er både til børn, 
unge og voksne. 

Horizon Stander
El-drevet ståstøtte.

3 størrelser.
 Fra 4 år til voksen.

Max 100 kg

Se film

Se film

Se film
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Gangvogne 
& rollatorer
Wolturnus tilbyder to forskellige rollatorer til børn, trække- og skubberollatorer. Rollatorerne fra 
OttoBock støtter og fremmer en naturlig gang og dermed barnets mobilitet og uafhængighed.

Kidwalk er en unik gangvogn, udviklet af Leckey. Gangvognen giver både bækken- og trunkusstøtte. 
Kidwalk giver barnet frihed og selvstændighed til at udforske verden og etablere social kontakt.

nurmi neo
Trækkerollator.

3 størrelser.
 Max 55 kg

Kidwalk
Gangvogn

2 størrelser.
Fra 1,5-12 år. 

Max 40 kg

 gangvogne og rollatorer

Crashtestet!

Klapvogne
Wolturnus forhandler to forskellige klapvogne fra OttoBock. Klapvognene er justerbare, tilpasset bar-
nets særlige behov og giver optimal støtte.

Kimba Neo er en justerbar klapvogn med foldbart understel. som giver optimal støtte til barnet. 
Lisa er en stabil paraplyklapvogn , der både kan reguleres i underbenslængde og rygvinkel.

Kimba neo
Justerbar klapvogn med 

foldbart understel. 
2 størrelser.
Max 50 kg

Lisa
Justerbar paraply-

klapvogn
Max 60 kg

 Klapvogne

Yogi
Skubberollator.

2 størrelser. 
Max 40 kg
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En tidlig indsats kan hjælpe den motor-
iske, kognitive og sensoriske udvikling og 
dermed maksimere et barns fremtidige 
potentiale.

Leckey har udviklet Squiggles Early Acti-
vity System og Squiggles Early Sitting 
System, som hjælper det lille barns 
motoriske udvikling og kropstabilitet.

goTo
str 2-5 år
Max 20 kg

En tidlig 
Indsats

early Sitting System
Sædeenhed med 

4-punktsele. 
Fra 18 til 48 mdr 
eller max 17 kg

early Activity System
Modulerbart pude-

system til babyer 
fra 0 til 36 mdr.

 Hjælpemidler til de yngste

goTo
str 1-2 år
Max 13 kg

Upsee & GoTo
Upsee er en gåsele, som får barnet op at gå. Upsee egner sig til børn, 
som er vant til at stå op og bruge sine ben i fx gå- eller ståsystemer. Up-
see består af tre dele: En sele til barnet, en hoftesele til den voksne og 
et fælles sandalpar.

GoTo gør det muligt for barnet at deltage i familiens hverdag. Det trans-
portable sæde kan fastspændes på eksempelvis en stol, i indkøbsvog-
nen eller i gyngen på legepladsen.

Upsee
4 størrelser 
fra 1 til 8 år
15 til 25 kg

Batec hjælpemotor
 Hjælpemotor til unge

Batec er en batteridrevet hjælpemotor,  som monteres let på stort set alle kørestole og aflaster bru-
geren uden at tilføre ekstra vægt til kørestolen. Batec på- og afmonteres let på 2-3 sekunder og har en 
tophastighed på 20 km/t.

Batec giver den unge kørestolsbruger uafhængighed, mobilitet og frihed til at tage del i hverdagen 
med venner og familie. Med en Batec kan den unge kørestolsbruger måske selv komme til og fra skole 
og deltage i sociale aktiviteter med venner uden forældre eller hjælper ved sin side.

Batec har for- og baglygter og fås med kurv, bagagebærer, smartphone-holder, dobbelt USB-port til 
opladning af smartphone,  rygsæk og MBT-hjul.

Batec
Batteridrevet 
hjælpemotor . 

Max 110 kg

Kan fx monteres 
på Tripp Trapp 

        højstole

Se film

Se film

Se film
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Team Tvilling Edition
Wolturnus TeamTvilling edition er en ledsagerbetjent kørestol til at løbe med. Løbekørestolen er
specialudviklet til TeamTvilling, men forhandles til både privatpersoner og offentlige instanser.

Team Tvilling Edition fås i tre størrelser og mange flotte farver til både børn og voksne brugere og er 
bl.a. udstyret med højdejusterbar skubbebøjle, fodplade, nakkestøtte og TeamTvilling egerbeskyttere.

Team Tvilling edition
Løbekørestol til 
børn og voksne.

Tre størrelser

 løbeKørestol  tilbeHør

Et væld af tilbehør...
Find mere tilbehør til kørestole og hjælpemidler på www.wshoppen.dk

Sternumseler
Fås både med V- og Y-form. 
God støtte og pasform. 

H-seler
Fordeler tryk over bryst og skulder

Y-seler
4-pkt bespænding med snaplås. 
Kan justeres i begge sider.

Hofteseler
2-pkt bespænding med snaplås. 
Kan justeres i begge sider. 

Leeway bækkensele
God støtte og stabilitet. Fastspændes 
kørestolen m. fire kraftige stropper.

Fodbespænding
Stabiliserer fødderne uden at 
begrænse bevægelsesfrihed

Hagesmække
Super absorberende og dejlig bløde.
 Fås i to justerbare størrelser

egerbeskyttere
Et stort udvalg af farverige og sjove 
egerbeskyttere til kørestolen

Taske til kørestolen
Praktisk lædertaske til fastgørelse under 
sædet på kørestolen eller på kørestolens 
ryg. Fås i tre størrelser.

Foto: Jakob Kjeldsen

Foto: Brian  
Martin Rasmussen
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