
Hurtigere rehabilitering  
med Guldmann Positionslås

Viola van Wijngaarden, Fysioterapeuten 
bag FysioViola, har en passion for at 
hjælpe patienter, der har neurologiske 
og fysiske udfordringer med at opnå 
større succes i deres dagligdags aktivi-
teter. Hun har specialiseret sig i træning, 
der fokuserer på hjernen, bearbejdning 
af stimuli og rehabilitering.

Viola hjælper sine patienter med at 
sætte realistiske mål – og at indfri dem. 
Hun koordinerer behandlingsplaner 
sammen med patienterne ud fra deres 
fysiske kunnen og behov. 

En træningssession kan finde sted i 
FysioViolas professionelle træningslo-
kale eller andre steder/i andre situatio-
ner, hvor patienten oplever de største 
udfordringer. Træningslokalet indeholder 

meget forskelligt træningsudstyr, blandt 
andet en loftlift i et rumdækkende skin-
nesystem, hvori der er installeret en 
Positionslås.

Det har vist sig ekstremt nyttigt i forbin-
delse med træning og rehabilitering, at 
man har mulighed for at låse loftliften i 
forskellige positioner. Dette var også den 
primære årsag til, at Viola valgte en GH3 
loftlift fra Guldmann. Efter en grundig 
rådgivning af Viola med henblik på at 
forstå hendes behov, installerede vores 
hollandske forhandler, Ergocare Vennik 
B.V, GH3 loftliften samt Positionslåsen.

Viola har opnået rigtigt gode resultater 
ved at bruge loftliften og Positionslåsen 
sammen med Træningspakken, der 
består af forskellige elastikker og et 

Multi Support sejl. Med sine egne ord 
beskriver hun en patient med inkomplet 
paraplegi, hvortil hun brugte Trænings-
pakken helt fra start: 
“Jeg brugte sejlet med de sorte elastikker 
til at udføre bækkenløft. Det gjorde ham 
i stand til at udføre øvelsen på en mere 
kontrolleret måde, så han bedre kunne 
mærke, hvad han lavede, og dermed 
bruge de rigtige muskler. Jeg brugte det 
også til at lave supermand-øvelsen, hvor 
man står på alle fire. Med Multi Support 
sejlet under maven kunne han holde sit 
bækken helt i ro, når han strakte den ene 
arm lige frem. Sejlet gav ham stabilitet 
nok til at udføre øvelsen korrekt uden at 
skulle kompensere. 

Det gjorde mig virkelig glad – og det 
gjorde patienten glad.“ 



En anden patient var ved at komme 
sig efter en blodprop. Til denne 
patient brugte Viola loftlift og Positi-
onslås sammen med Active Trainer 
sejlet på en crosstrainer et par gange, 
indtil han var i stand til at holde balan-
cen uden låsen.

Senere brugte hun produkterne til 
gangtræning, og efterhånden som 
patienten blev bedre brugte hun dem 
til at forcere en forhindringsbane. I 
starten brugte hun kun fire forhindrin-
ger, og langsomt udvidede hun det 
til mange flere. Patienten støttes af 
Active Trainer, når han går på løbe-
båndet. Viola kan guide patientens 
dårlige ben, fordi loftliften giver hende 
hænderne fri. 

Viola bruger Positionslåsen til at 
hjælpe sin patient med at gå centreret 
og lige på løbebåndet. Uden låsen er 
gangtræningen meget mere udfor-
drende for balancen. 

Med Positionslåsen er det muligt 
at træne skiftende tyngdepunkt og 
balance. Noget, der er meget svært 
for personer med neurologiske 
udfordringer.

Viola udtaler om sin patient: 
“Han har konstant en fornemmelse 
af at falde. Jeg kan forsikre ham 100 
gange om, at han ikke falder, men når 
han bruger løftemodulet, kan han selv 
opleve det og få fornemmelsen, uden 
risikoen.” 

Før patienten havde brugt Positions-
låsen og Active Trainer i forbindelse 
med træningsøvelserne, var han 
meget nervøs for at gå alene på 
gaden. Selv efter adskillige vellykkede 
træningssessioner havde han ikke 
selvtilliden til at gøre det selv.

Nu er hans selvtillid blevet meget 
bedre, og han kan nu gøre mange 
flere ting, bl.a. gå selv. 

Han har gjort ekstraordinært hurtige 
fremskridt, delvist på grund af de for-
dele, som Positionslåsen og loftliften 
giver i forbindelse med træning.

V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
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