
Mød os 
på 
messen

Wolturnus deltager med helt nye produkter,  sjove 
konkurrencer og daglig mini-workshops og seminarer.

Vi har et stort udvalg af etablerede og nye produkter 
på standen. 
Se og prøv vores spritnye kørestol eller køre 
en lille runde med vores Batec hjælpemotor.

Kom forbi til en god snak med vores dedikerede 
medarbejdere. 
Fra kl. 14:30 af serverer vi kaffe og flødeboller. 

Mød holdet bag Wolturnus til  
Health & Rehab Scandinavia
10.-12. maj 2016 - Bella Center

Kom og se  

vores spritnye 

kørestol  

LÆS MERE OM PROGRAMMET >>



MINI-SEMINAR
v/ Udviklingschef hos Wolturnus A/S og Lektor i biomekanik 
Christian Gammelgaard Olesen

Kørestole og tryksår, hvad er der evidens for?  
– Et fremtidsperspektiv

Forskning indenfor brug af kørestole og tryksårsproblematikker er i konstant 
udvikling, hvordan hænger det sammen med en presset dagligdag for 
terapeuter,kommunale budgetter samt krav om øget evidens?

TIRSDAG - 10. MAJ /  12:30 - 13:15 / hal B5 lokale B5-M3
ONSDAG - 11. MAJ / 12:30 - 13:15 / hal B5 lokale B5-M3
TORSDAG - 12. MAJ / 12:30 - 13:15 / hal B5 lokale B5-M4 

KØRESTOLSLABORATORIET.dk

Christian Gammelgaard Olesen har 
startet bloggen for at formidle vi-
den fra den nyeste forskning, i alm. 
dansk sprog, så alle kan forstå det. 
Teorien bliver krydret med praktiske 
eksempler på fede specialtilpassede 
Wolturnus løsninger.NYSGERRIG? Kik forbi. 

MINI-WORKSHOP
v/ Siddestillingkompagniet, Helle Dreier & Brigitte Helena Winther

”Fra strop til krop”  
- Hvordan indstiller du egentlig et stropsæde?

Kørestole med stropsæde og -ryg kan bruges som redskab til at forebygge tryksår 
og kan sikre, at kørestolsbrugerens bevægelser, og aktivitetsmuligheder ikke ind-
skrænkes.

Kom og prøv hvordan du i praksis tilpasser stropsædet og -ryggen, så den præcist 
matcher kroppens anatomiske form.

Mærk på din egen krop hvordan du kan skabe optimal stabilitet og trykfordeling 
i siddestillingen, så du undgår, at kørestolsbrugeren lider fysisk overlast under 
udførelsen af daglige aktiviteter.

HVER DAG  / 11:00 - 11:30 og 14:00 - 14:30 / STAND: C4-052 


