
Raskere fremgang i rehabiliteringen 
med posisjonslås fra Guldmann

Viola van Wijngaarden, fysioterapeuten 
bak FysioViola, er lidenskapelig opptatt 
av å hjelpe mennesker med nevrologiske 
og fysiske problemer til å få til hverdags-
aktivitetene sine så godt som mulig. Hun 
spesialiserer seg innen behandling som 
fokuserer på hjernen, stimulusbearbei-
ding og rehabilitering.

Viola hjelper kundene sine med å lage 
realistiske mål – og å oppnå dem. Hun 
koordinerer behandlingsplaner med 
kunden basert på hvordan boforholdene 
deres er. 

Behandlingen kan utføres i FysioViolas 
rolige treningsrom eller i situasjoner/ste-
der der kunden opplever flest problemer. 
Treningsrommet er utstyrt med en takheis 

som dekker hele rommet, inkludert en 
posisjonslås og mye annet treningsutstyr.

Muligheten til å låse heisen i forskjel-
lige posisjoner på skinnen har vist 
seg å være utrolig nyttig i trenings- og 
rehabiliteringssituasjoner, og det var 
hovedgrunnen til at Viola valgte Guld-
mann GH3-takheisen. Etter en grundig 
konsultasjon med Viola for å forstå 
behovene hennes, ble GH3-takheisen 
og posisjonslåsen installert av Ergocare 
Vennik B. V, som er distributøren vår i 
Nederland.

Viola har oppnådd svært gode resultater 
ved å bruke heisen og posisjonslåsen 
sammen med treningssettet som består 
av forskjellige elastiske strikker og et 

Multi Support-seil. Her beskriver hun 
en bestemt kunde (ufullstendig para-
plegiker) som hun umiddelbart brukte 
treningssettet med: «Jeg brukte seilet 
med ryggstrikkene til å utføre broøvelser, 
det vil si hofteøvelser. Dette gjorde ham 
i stand til å utføre øvelsen på en mer 
kontrollert måte og faktisk kjenne hva 
han gjorde og dermed bruke de riktige 
musklene. Jeg pleide også å ta super-
mannøvelsen, som vil si å stå på hender 
og knær. Med Multi Support-seilet rundt 
magen kunne han unngå å bevege bek-
kenet mens han strakk ut én arm. Seilet 
ga ham stabiliteten til å utføre øvelsen 
riktig uten å kompensere.

Jeg var svært fornøyd, og det var kunden 
også!»



En annen kunde var under rehabilite-
ring etter et slag. For denne kunden 
brukte Viola takheisen og posisjonslå-
sen sammen med Active Trainer-seilet 
på en ellipsemaskin noen ganger til 
han var i stand til å utføre øvelsen uten 
låsen.

Senere brukte hun produktene til å 
trene på å gå opp trinn. Først ble det 
bare brukt fire før flere gradvis ble lagt 
til.

Viola jobber med å forbedre bøynin-
gen i kundens hemiplegiske høyre-
bein. Kunden har derfor på seg Active 
Trainer når han går på tredemøllen slik 
at hun da kan hjelpe ham med foten 
hans.

Viola bruker posisjonslåsen til å hjelpe 
kunden sin med å være mer balansert 
på tredemøllen. Hun låser som regel 
heisen og ikke krysskinnen mens hun 
gjør dette. Uten låsen er balanseøvel-
ser mye mer utfordrende. 

Posisjonslåsen gjør det mulig å trene 
opp kroppens balansepunkt. Det er 
svært vanskelig for personer med 
hjerneskade.

Som Viola sier om kunden sin: «Han 
har hele tiden en følelse av at han 
faller. Jeg kan forsikre ham 100 ganger 
om at han ikke kommer til å falle, men 
når vi bruker heisen, kan han oppleve 
det og kjenne det selv uten noen 
risiko.»

Før de begynte å bruke posisjonslå-
sen og Active Trainer under treningen, 
var kunden svært engstelig for å gå 
på egenhånd på gaten. Selv etter flere 
vellykkede treningsøkter turte han ikke 
å gjøre det på egenhånd.

Nå er han mye mer selvsikker og er 
derfor i stand til å gjøre mye mer, også 
å gå på egenhånd. 

Fremgangen hans har vært bemerkel-
sesverdig rask, delvis på grunn av de 
store fordelene med posisjonslåsen 
sammen med takheisen.
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