
Zij gebruiken deWheeleo

Je lokale verdeler

Producedwith love in Belgiumby

Doordat gebruiker constante
ondersteuning ervaart, is hij op zijn
gemak.
De kwaliteit van het stappen zorgt
voor een optimale revalidatie.

De ideale oplossing om verlichting
te bieden vóór en na een operatie.
Het stelt je in staat om terug in een
vlotte tred te wandelen.

NEUROLOGIE

VEROUDEREN

ORTHOPEDIE

Veel gebruiksmogelijkheden

De makkelijk hanteerbare hulp
bevindt zich altijd op de juiste plaats
en maakt de minder-mobiele
gebruiker zekerder van zijn stuk.
Door het design stigmatiseert de
Wheeleo niet. De Wheeleo brengt
hetzelfde comfort als een looprek
met zich mee, maar is compacter.

DeWheeleo, jouw ideale
wandelmaatje!

De innovatieveoplossing
omhet stappen te
ondersteunen.

www.wheeleo.be



Ik geloofde het niet. Eenmaal in de hand, veranderde het
mijn leven. Ik heb mijn rollator in de hal laten staan, de
Wheeleo daarentegen is altijd bij mij in de buurt!

DeWheeleo, instabiel? Probeer het. Het is het tegenovergestelde!

Het is alsof ik heel de tijd iemand naast me heb die me helpt
wandelen. Eenmetgezel voor het leven! En zo geruststellend!

CEKlasse 1Medisch hulpmiddel -MDR

Gemakkelijk te gebruiken

Eigentijds design
Stabiel

Minimale ruimte vereist
Vlotte en veilige stap

Altijd dichtbij

CONTINUE ONDERSTEUNING
HANTEERBAAR MET ENKELE HAND

De ENIGE loophulp die het volgende
combineert:

Onze verbintenissen

Het gebrek aan beweging is de voornaamste
oorzaak van een snelle achteruitgang van de
gezondheid. Het is belangrijk om te kunnen blijven
stappen.

Een val kan ernstige gevolgen hebben, vanuit een
fysiek, maar evengoed vanuit een psychologisch
standpunt. Daarom is het belangrijk dit te
vermijden door zich op tijd uit te rusten met een
veilige en geruststellende oplossing.

Zelfstandigheid in het dagelijkse leven is
onbetaalbaar. Zich autonoom voortbewegen is
een eerste stap in het bekomen van volledige
zelfstandigheid.

Thuis, in het ziekenhuis, in het revalidatiecentrum, in
het woonzorgcentrum.

In beweging blijven

VEILIGHEID. ZELFSTANDIGHEID. BEWEGING.

Het risico op vallen verminderen

Autonomie behouden of herwinnen.


