Kliiniset indikaatiot

Tämä dokumentti on tarkoitettu
terveydenhuollon ammattilaisille oppaaksi
siitä, milloin Loopwheels -vanteista voisi olla
apua heidän asiakkailleen. Jokaisen asiakkaan
kunto ja yksilölliset tarpeet on huomioitava
mietittäessä kaikkia vaihtoehtoja ja saatavilla
olevia apuvälineitä.
Loopwheels -vanteet ovat vain yksi
monista vaihtoehdoista. Jokaisen yksilölliset
tarpeet ja mieltymykset ovat erilaiset.
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Loopwheels -pyörissä on
sisäänrakennettu jousitus, joka
vähentää iskuja ja tärinää.
Tutkimusten mukaan pyörätuolien käyttäjät
altistuvat tärinälle, jonka määrää pidetään
haitallisena. Tämä voi vaikuttaa terveyteen ja
elämänlaatuun 1. Tärinä on riskitekijä kaikille
pyörätuolin käyttäjille. Se lisää lihasväsymystä ja
saattaa vahingoittaa välittäjähermoja 2. Ongelma
voi olla erityisen vakava selkärangan vammoista
kärsiville. Koko kehon altistuminen tärinälle on
yhdistetty erityisesti alaselän kipuun 3. Ihmisen
terveydelle ongelmallisin tärinätaajuus on
1-20Hz 4.
Tärinä voi olla vahingollista, kivuliasta ja
väsyttävää. Loopwheels vähentää tärinää jopa 70
% pinnapyörään verrattuna.
Useimmilla selkärangasta vammautuneilla ala- tai
keskivartalon tasapainottavat lihakset ovat hyvin
heikot tai olemattomat. Tämän vuoksi tien
töyssyjen aiheuttamat iskut ja tärinä välittyvät
suoraan kehoon ja aiheuttavat merkittävää
haittaa sisäelimille sekä vaikuttavat
selkärankaan. Loopwheels -vanteet voivat
vähentää pyörätuolin takapyörien aiheuttamaa
tärinää jopa 70%, joten se voi merkittävästi
helpottaa näitä terveyttä heikentäviä vaikutuksia.

Suurimmalla osalla selkärangasta
vammautuneilla on kroonista kipua.
Krooninen kipu tuntuu useimmiten selässä,
lantiossa ja pakaroissa sekä jaloissa ja
jalkaterissä 5.
Loopwheels helpottaa tien
reunakivetysten, töyssyjen ja esteiden
ylittämistä ja voi helpottaa pyörätuolikäyttäjän kivun, epämukavuuden ja
väsymyksen hallintaa.

INDIKAATIOT

Loopwheels -vanteet voivat olla vaihtoehto
kun:
• liikutaan epätasaisilla pinnoilla esim.
mukulakivillä, jalkakäytävillä, metsäpoluilla
tai sorateillä.
• väsymys, sillä tärinä voi olla merkittävä
väsymyksen aiheuttaja erityisesti pitemmillä
matkoilla
• selkäkipu erityisesti alaselän kipu
• painehaavat ja vammat
• virtsarakon hallinta
• kouristukset

HUOMIOITA

o Tärinä pahenee kovassa vauhdissa, joten
Loopwheels voi olla avuksi erityisesti
käsipolkupyörän tai lisävoimalaitteen
käyttäjille esim. sähköinen ajolaite
o Kivun, epämukavuuden ja väsymyksen
helpottaminen voi olla tärkeässä roolissa
töihin paluussa sekä sosiaalisiin tapahtumiin
osallistumisessa
o Loopwheels Classic on suunniteltu ihmisille,
jotka painavat 50 -120 kg (käyttäjä ja tuoli)
o Loopwheels Urban on suunniteltu
kevyemmiksi ja suuremmille nopeuksille.
Min.-max. paino 35kg - 120kg (käyttäjä ja
tuoli) Urban on 25% kevyempi, 37% sivuttain
jäykempi ja vähentää vahingollista tärinää
25% enemmän kuin Loopwheel Classic
o Loopwheels Extreme on suunniteltu
suuremmilla nopeuksilla käytettäväksi
lisävoimalaitteen (kelaustehostin, ajolaite
sähköinen käsipolkupyörä jne.) kanssa.
Saatavana kolmella eri jäykkyydellä:
pehmeä, normaali ja jäykkä
Min.-max. paino 50 -120 kg (käyttäjä ja
tuoli). Vähentää tärinää paljon enemmän
kuin minkään muun merkin pyörä.
o Loopwheelsit voivat olla yhtenä osana
apuvälineitä tai osana yksilöllisesti
mitoitettua manuaalipyörätuolia.
o Tärinä välittyy takapyörien lisäksi myös
tukipyöristä, minkä vuoksi voi harkita myös
tukipyörien optimointia tai niiden
nostamista irti maasta lisävoimalaitteen
avulla.
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