
Mød holdet bag Wolturnus til årets store hjælpemiddelmesse i Bella Center. 
Vi medbringer et bredt udvalg af vores nyeste hjælpemidler fra egen produktion og mærker 

som  Ottobock, Leckey, Bodypoint og Systam og afslører flere helt nye, revolutionerende 
produkter på messen. 

Kom forbi til en god snak med vores dygtige medarbejdere, se de nye produkter 
og deltag i lærerige workshops eller lyt til spændende oplæg. 

Wolturnus byder på et tætpakket program med drop-in oplæg, workshops og produkt- 
demonstrationer afholdt af dygtige oplægsholdere fra Danmark og udland. 

Deltagelse er uden tilmelding.

Mød os på stand nr. C3-022 og -023, hvor der altid er kaffe på kanden.

Se programmet på bagsiden af denne flyer 

MESSEN
MØD OS PÅ

Besøg Wolturnus’ stand til

Health & Rehab Scandinavia 
d. 15. - 17. maj 2018, Bella Center



DAG 1: Tirsdag d. 15/5

DAG 2: Onsdag d. 16/5

DAG 3: Torsdag d. 17/5

kl. 10-10.15 Bodypoint: Brug af bespændinger til at opnå en god siddes-
tilling

v. Bart Van der Heyden (EN)

kl. 11-11.15 Produktnyhed: Præsentation af den helt nye PDG Elevationskørestol

kl. 13-13.30 Tryksår: Hvorfor opstår de, og hvordan vælger man pude og 
siddestilling?

v. Christian Gammelgaard

kl. 13-13.30 Sporty workshop: Kom og prøv en E-hockey, Fatbike eller basketkørestol

kl. 14-14.15 Bodypoint: Sådan placerer og indstiller du en H-sele v. Bart Van der Heyden (EN)

kl. 16-16.15 Produktnyhed: RAZ bad- og toiletstole v. Judith Månsson (EN)

kl. 10-10.15 Bodypoint: Styring af ben og korrekt brug af ankel- 
bespænding

v. Bart Van der Heyden (EN)

kl. 11-11.30 Tryksår: Hvorfor opstår de, og hvordan vælger man pude og 
siddestilling?

v. Christian Gammelgaard

kl. 13-13.15 Workshop: Unik walker og ståstativer

kl. 13-13.30 Sporty workshop: Kom og prøv en E-hockey, Fatbike eller basketkørestol

kl. 14-14.15 Justerbar eller fast ramme? De kliniske overvejelser v. Tina Roesler (EN)

kl. 16-16.15 Bodypoint: Sådan placerer og indstiller du en hoftesele v. Bart Van der Heyden (EN)

kl. 10-10.15 Produktnyhed: RAZ bad- og toiletstole v. Judith Månsson (EN)

kl. 11-11.30 Tryksår: Hvorfor opstår de, og hvordan vælger man pude og 
siddestilling?

v. Christian Gammelgaard

kl. 13-13.15 Workshop: Komplekse og multijusterbare siddestillingssystemer

kl. 13-13.30 Sporty workshop: Kom og prøv en E-hockey, Fatbike eller basketkørestol

kl. 14-14.30 Opnå bedre fremdrift i kørestolen - find det perfekte 
forhold ml. bruger og udstyr

v. Tina Roesler (EN)

kl. 16-16.15 Workshop:  El-hjælpemidler - hvad kan bruges hvornår?

Christian Gammelgaard Olesen 
Udviklingschef hos Wolturnus, 
ekstern lektor i biomekanik og 
har skrevet PhD om risikoen 
for at udvikle tryksår, når man 
sidder i kørestol.

Bart Van der Heyden 
Fysioterapeut, siddestillings- 
ekspert, foredragsholder og 
klinisk ekspert hos Bodypoint. 
Bosiddende i Belgien.

Hanne Schouboe 
Børnefysioterapeut 
og salgskonsulent 
på Sjælland

Judith Månsson
Ejer af det svenske sidde- 
stillingsfirma Parnavi KB samt 
produktekspert i RAZ bade- og 
toiletstole. 

Frank Dufke 
Salgskonsulent på 
Sjælland

Bent Straarup
Salgskonsulent i 
Syd- og Midtjylland

Allan Nørgaard Kristensen
Ergoterapeut og salgs- 
konsulent i Midtjylland

Tim Reif-Jørgensen
Fysioterapeut og 
salgskonsulent i 
Sydjylland og på Fyn

Tobias Hannibal Jensen
Ergoterapeut og salgs- 
konsulent i Nordjylland

Cathrine Strandby
Børnefysioterapeut  
og salgskonsulent 
i Nordjylland

Mød os til workshops, produktdemo og foredrag på standen

Tina Roesler
Fysioterapeut, siddestil- 
lings- og mobilitetsekspert 
hos canadisk virksomhed, 
der udvikler og producerer 
kørestole i kulfibre


