Den interaktive
Ilmo Wii stol motiverer
og aktiverer
R

Nyt træningsredskab, der er kompatibelt med Nintendo Wii
og specialdesignet til interaktiv balancetræning i siddende stilling.

Se mere på www.wellnessnordic.com/wiistol

Ilmo Wii stolen
Den interaktive
Ilmo Wii stol motiverer og aktiverer
Nyt træningsredskab, der er kompatibelt med Wii
og specialdesignet til interaktiv balancetræning i
siddende stilling.
Ilmo Wii stolen er et helt nyt koncept, der gør det muligt
for folk med svagheder i underkroppen, handicap i benene og folk med amputation at deltage i konsolspil på lige
fod med alle andre og få en spiloplevelse med familien,
venner eller dagligt brug på et optræningscenter.

kan overtage de praktiske færdigheder, men give en
motivation til selvtræning og derigennem forbedringer, der kan måles i forhold til den normale daglige
træning.
Træning med Ilmo Wii stolen kan i sidste ende være
medvirkende til at patienten helt udelader redskabet
og træner selvstændigt. En stor succes for både
patient og dennes ergo- og fysioterapeuter.

Ilmo Wii stolen er designet til en bred målgruppe.
Ilmo konceptet passer godt i mange sammenhænge:
- Kommunale og private rehabiliteringscentre
- Geriatriske afdelinger
- Apopleksiafdelinger på hospitaler
- Alderdoms- og plejehjem
- Specialskoler for børn og unge
- Privat brug

En selvstændig måtte er designet til konceptet. Den kan
bruges som fodstøtte i forbindelse med stolen, men også
som støtteenhed i forbindelse med Wii Balance Board når
patienten står op.

Øget motivation til selvtræning for brugeren.
Stolen er kompatibel med Nintendo Wii Fit-konceptet.
Et Wii Fit Balance Board kan integreres i ILMO sædet
og styres ved at kropsbalancen flyttes. Det motiverer og
aktiverer, fremmer trivsel og forbedrer den fysiske form.
Konceptet passer til alle brugere uanset deres handicap.
Det kræver ingen forudgående viden om spillene, det er i
bund og grund at starte og opleve, ha’ det sjovt og træne
på samme tid. Handicappede har med glæde været
i stand til at stå ned ad skiløjper og ældre har gået på
’tighropes’, en balanceagt af de svære.
Ilmo stolen bør ses som et supplement til den
daglige fysioterapi, da det er vigtigt for disse patientgrupper at få individuel behandling ved siden
af. Det er derfor vigtigt at indse, at computerspil ikke
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Ilmo Wii stolen er patentanmeldt og på vores
hjemmeside kan du se stolens mål, dokumentation og downloade en brugsanvisning.
Se mere på wellnessnordic.com/wiistol

Priser:
Ilmo Wii stolen inkl. støttemåtte:

14.900 kr. ex. moms.

Støttemåtte t. Wii Balance Board : 1.290 kr. ex. moms.
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