Köra för att läraTM
Så enkelt att det är genialt. Med hjälp av en speciellt utformad elrullstol har arbetsterapeut Lisbeth
Nilsson, dr med vet, utvecklat en metod för att öka medvetandet.
Rörelseupplevelsen i en spakstyrd elrullstol främjar intresset att utforska, viljan att experimentera
med och behärska verktyget. Erfarenheterna har samlats från mer än tvåtusen träningstillfällen
med mer än tvåhundra personer i åldrar från tre månader till 86 år! Köra för att Lära™ kan användas på en mycket enkel eller en mer komplicerad aktivitetsnivå. För en person kan målet vara
att väcka medvetandet om att en egen handling kan orsaka en effekt, för en annan kan syftet vara
att utveckla medvetenheten om möjliga konsekvenser av olika val vid användningen av verktyget
- styrspaken/elrullstolen.
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C300 TIRO - THE LEARNING TOOL TM
Vem är metoden till för?
Köra för att Lära™ vänder upp och ner på idén om hur en
elrullstol kan användas. Den är användbar för att stimulera
förbättring, utveckling och lärande hos alla personer med
någon form av kognitiv funktionsnedsättning, gående eller
rörelsehindrade.
Så fungerar det!
Övningar i TIRO - the learning toolTM ger en tydlig upplevelse
av rörelse och tillfällen att upptäcka och utforska olika områden av medvetandet – den egna kroppen, jaget, relationer
till ting och andra i rum och tid.
Metoden
Rehabiliteringspersonal, vårdpersonal, assistenter eller intresserade närstående kan stödja lärandet, bara de har fått
handledning och information om metoden. I verktyget som
används – den spakstyrda elrullstolen – finns en inbyggd
möjlighet till kompetensutveckling för individen utan att något
i verktyget ändras ytterligare.
Nyttan
Användaren kan lära sig att uppfatta och förstå sin omvärld,
koncentrera sig, vara uppmärksam, påverka sin situation, planera sin aktivitet och förutse konsekvenser.

TIRO - the learning toolTM
har utformats för att passa
metoden.

Arbetsterapeut Lisbeth Nilsson,
dr med vet, har utvecklat metoden,
Köra för att LäraTM
www.lisbethnilsson.se

Stolen
Elrullstolen – TIRO - the learning tool™ har utformats speciellt för att passa metoden Köra för att Lära™. Erfarenhet från
sexton års tillämpning av metoden har visat att standardstolar
fungerar dåligt för att öva verktygsanvändning i. Elektroniken
på träningsstolen TIRO fungerar på ett direkt och förutsägbart sätt, hastighet och kraft är lågt ställda så att personer
med nedsatt förståelse och långsam reaktionstid kan lära
utan att bli rädda eller orsaka skada. Sittenheten är extremt
flexibel och justeras snabbt och lätt utan verktyg. Bordet med
mittstyrning ger möjlighet till underarmsstöd och användning
av båda händerna. C300 TIRO - the learning tool™ kan användas av såväl det riktigt lilla barnet som en fullvuxen person.

Särskild joystick som funger- En extremt flexibel sits, lätt att justera efter behov.
ar på ett förutsägbart sätt.

Gående personer kan öva
sin simultankapacitet.

Specifikationer
Sitsdjup

120-460mm

Framkant sitsplåt till ryggdyna

Armstöd

190-360mm

Från sitsplåt till överkant armstöd

220-390mm

Från till sitsdyna överkant armstöd

Underbenslängd

180-420mm

Från fotplatta till sitsplåt

210-450mm

Från fotplatta till sitsdyna

Armstöd

440mm inv.

(270mm med kuddar)

630mm utv.
Bord justerbart

150-500mm

Mått från ryggdyna till bordskant
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