Kundetilbagemelding på Kelvin komfort kørestol – marts 2021
Fra Steffen Christophersen, fysioterapeut, Demenscentrum Aarhus:
Umiddelbart virker det til, at Kelvin kørestolen fungerer godt for AE. AE er så vidt vides helt fri for
tryksår nu, hvilket er skønt.
Vi oplever, at AE har fået en mere stabil siddestilling, da vi bedre kan placere ham symmetrisk.
Hans bækken er også bedre placeret i Kelvin end i den komfortkørestol, han sidder i nu.
Vi behøver ikke længere at anvende H-sele, så længe Kelvin kørestolen er kippet en lille smule
bagover, fordi AE sidder så roligt i kørestolen. Vi oplever også, at han har været i rigtig godt
humør, siden vi tog kørestolen i brug. Det kan hænge sammen med, at han nu kan sidde oppe i
længere tid ad gangen. Det har nemlig stor betydning for AE at kunne deltage i det sociale liv på
afdelingen.
Når AE har brug for at hvile, sover han meget bedre i Kelvin kørestolen end i komfortkørestolen,
hvor han hverken kunne finde ro eller en god hvilestilling.
Vi oplever også, at AE ikke længere bliver opkørt, når vi lægger ham i sengen til hvil efter frokost.
Han er tværtimod i godt humør og lader os hjælpe ham uden problemer.
Udover ovenstående tillader Kelvin kørestolen også, at vi bedre kan massere, udspænde og
mobilisere OE på AE, når han sidder i Kelvin kørestolen. På den måde kan vi berolige ham og
nedbringe smerterne fra de spændte muskler. Vi har heller ikke længere brug for ekstra
lejringspuder.
De smerter, AE har, har udviklet sig over en lang periode på grund af tetraplegi og kontrakturer.
Det har betyder behov for lange perioder med hvil i sengen, hvilket har medført tryksår og behov
for jævnlige lejringsskift.
Vi forventer, at forskellige indsatser over tid bl.a. Kelvin kørestolen i kombination med medicinændringer og et øget aktivitetsniveau kan reducere AE’s smerter.
Kelvin Komfort kørestolen blev leveret og tilpasset af ergoterapeut Lone Vestergaard, Cobi Rehab,
marts 2021.
Lone Vestergaard kan kontaktes på lone@cobi.dk eller på 61 16 65 22 for uddybende spørgsmål til
Kelvin komfort kørestol.

COBI REHAB

cobirehab.com

