
� ny generation af ganghjælpemidler  
� unik innovation 

Wheeleo giver en kontinuerlig support med én hånd. 
 
- sikker, stabil og flydende gang  
- moderne og kompakt design med justérbar højde  
- brugervenlig og altid tæt ved hånden.  
 
Wheeleo er en blanding af rollatoren og en flerpunktsstok, og 
beskrives bedst som en "énhånds-rollator".  
Den rullende 4-punktsstok yder en ubesværet og flydende 
gang, som opnås ved brug af en rollator, kombineret med det 
kompakte og stabile design fra en almindelig flerpunktsstok.  
 
Dette lethåndterlige ganghjælpemiddel med fire massive 
gummihjul giver en sikker og stabil gang uden at gå på 
kompromis med mobiliteten. 
 
Den kan derfor være ideel for personer med udfordringer af 
forskellige slags, for eksempel:  
 
•  Rehabilitering efter skader / sygdom, såsom slagtilfælde  
•  Problemer med muskelsvaghed, kramper, gigt e.l. 
•  Funktionsnedsættelser  
•  Personer med lammelse i den ene side (hemiplegi)  
•  Handicap der involverer hånden eller armen  
•  Personer med synsforstyrrelser  

Kontinuerlig support med én hånd 



- Gummihjul: 100 mm, kan dreje 360°  
- Højdejustering: 77,5 cm - 101,5 cm   
- Dimensioner: 38 x 42 cm  
- Vægt: 3,4 kg  
- Max. brugervægt: 120 kg 
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Et fald kan betyde alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser. 
Undgå unødvendig risici med en sikker og betrykkende 
løsning. På grund af dets rullende design, vil Wheeleo altid 
være placeret i den rigtige position.  
 
Ved nedadgående tryk vil Wheeleo altid køre fremad i stedet 
for at tilte, på samme vis som en rollator. Mister brugeren 
balancen, vil brugeren automatisk skubbe stokken i en 
naturlig position uden at skulle løfte den fra jorden. 
 

Autonomi og bevægelse 

Egenskaber 

Selvstændighed i hverdagen er uvurderlig. 
 
Wheeleo er mindre og lettere end en  
rollator, og derfor nemmere at hånd- 
tere i trange omgivelser. En konstant  
jordkontakt betyder, at brugeren ikke  
skal løfte stokken mellem hvert skridt.  
 
Det giver en hurtigere og mere glidende 
bevægelse, sammenlignet med brugen  
af en almindelig firbenet stok.  

Sikkerhed i hverdagen 

Scan QR-koden og se en demonstration af  
Wheeleo på HandiGoods YouTube-kanal 

“Det	er	ligesom	altid	at	have		
en	person	ved	min	side	til	at	
hjælpe	mig	på	vej.	En	rigtig	
makker!	Og	så	betrykkende”	
	brugerudtalelse	

Kontaktinformation 

I en undersøgelse* af Wheeleo vises en generel øget  
tilfredshed blandt brugere sammenlignet med brugere af en 
traditionel flerpunktsstok. Undersøgelsen viser også en 22 % 
forøgelse i ganghastighed ved spontan bevægelse for personer 
med hemiplegi, samt en 50 % forøgelse af ganghastighed ved  
6-minutters gåtests.	
*Centre Neurologique William Lennox, Deltobe, T. (2020). Gait improvement in  
adults with hemiparesis using a rolling cane: A cross-over trial.  
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol 52, Issue 7. 

	

Wheeleo kan være  
med til at skabe en  
behageligere og  
sundere livsstil.  
 
Med formindsket gangbesvær muliggøres 
også en optimal rehabilitering efter 
operationer eller lignende. 
	

@handigood 


