
Společnost James Leckey Design Limited vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila přesnost a 
aktuálnost informací obsažených v tomto dokumentu. V době tisku jsou uvedené informace 
podle nejlepšího vědomí společnosti přesné. Společnost James Leckey Design Limited však 
nemůže převzít odpovědnost za změny informací o výrobku po jejich vytištění. 
Datum zpracování: Květen 2021

LETMO SK, s.r.o.
Medený Hámor 5
974 01 Banská Bystrica

0800 194 984
info@letmo.sk

www.letmo.sk

Pokud si chcete domluvit předvedení/zaměření výrobku 
nebo získat další informace, kontaktujte nás:
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MyWay
Poskytuje veškerou podporu, kterou děti 
potřebují, aby se mohli vydat svou vlastní 
cestou

Dětské chodítko

MyWay toho nabízí vždy více
Multifunkční kolečka, lehký rám, pronační, hrubé a jemné nastavení výšky 
společně pomáhají iniciovat chůzi a kontrolovat pohyb.

 Velikosti rámu                                       1                                     2                       3

 Věk (přibližně) 1-5 4-11 9-16

Výška ramen uživatele (od země) (mm) 635-920 870-1190 1070-1490

Výška sedla (vnitřní strana DK) (mm) 220-440 400-610 550-810

Max. hmotbost (kg) 25 50 80

Hmotnost rámu (kg) 12 6.5 9.5

Hmotnost horní nosné jednotky (kg) u velikosti 1 se rám a horní 

podpůrná jednotka neoddělují

10.5 11

 Šířka rámu (mm) 570 670 720

Délka rámu (mm) 720 850 1100

 Velikost závěsů                    1               2              3              4              5               6

 Věk (přibližně) 1-4 2-6 5-9 8-12 12-15 Více než 16

Pás v úrovni břicha (cm) 46-56 50-60 55-65 60-70 70-80 80-90

Max. hmotnost uživatele (kg) 50 50 50 80 80 80

Barva Fialová Zelená Modrá Červená Oranžová Šedá



Jsem připraven vyrazit, MyWay!

Jedinečný korzetový
závěs pro optiMální 
podporu chůze

•	 Zajišťuje stabilitu středu trupu 
potřebnou k rozvoji kontroly 
nad hlavou a končetinami. 

•	 Pocit objetí, zvyšuje smyslovou 
zpětnou vazbu, tlumí 
mimovolné pohyby a zvyšuje 
sebedůvěru dítěte při chůzi.

otevřený design 
ráMu uMožňuJe zkouMání 
a aktivní přístup 

Podpora dětí

•	 Díky tomu, že děti mají při chůzi 
volné ruce, se mohou snadno 
dotýkat, zkoumat, učit se, objevovat, 
spolupracovat, hrát si - volba je na 
nich. 

•	 Otevřená konstrukce umožňuje 
terapeutům přiblížit se k dítěti a 
pracovat s jeho dolními končetinami, 
zatímco je umístěno v MyWay, 
což usnadňuje řízený pohyb a 
maximalizuje potenciál terapeutického 
přínosů.

chodítko MyWay dětem zajišťuje maximální možnost samostatného pohybu a 
dává jim volnost při objevování světa. díky revolučnímu podpůrnému závěsu 
a minimalistickému designu s otevřenou přední částí rámu bez nutnosti se 
přidržovat rukama, je MyWay naprosto geniální.

snadněJší přesuny
•	 Díky možnosti přímého 

přístupu není nutné používat 
pro přesun dítěte další 
zvedací prostředky a čas na 
terapii je maximálně využitý. 

•	 Poskytuje vynikající pohodlí, 
protože postroj nesklouzává 
do podpaží.

SeznaMte Se S GeMMou 

Po první zkušenosti s MyWay zvládla 
Gemma samostatnou chůzi, což se jí s 
žádným jiným chodítkem nepodařilo. 

“ toto je nejlepší chodítko, 
které jsem kdy viděla! pro 
gemmu je nyní cvičení 
zábava “ 

(Gemmina maminka)

Navštivte naše webové stránky  leckey.com a 
přečtěte si Gemminy a další případové studie 
výhod použití chodítka MyWay.

svoboda pohybu

leckey.com




