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Menox Driver Test Station
- ett unikt testverktyg
Det är många kundgrupper som i sin rehabilitering kommer
att få testa sina förmågor på den unika stationen Menox Driver Test Station, som utvecklats av företaget Turvax Ltd
i Kempele söder om Uleåborg.
När en prototyp av teststationen visades i september på
Staben i Kalix blev det tydligt vilka möjligheter det finns att
utifrån testresultaten individanpassa rehabiliteringen av handikappade, sjuka och äldre människor.
En färdigt utvecklad version av Menox Driver Test Station
blir en central del i det unika konceptet The European Rehab
Racing Centre Sweden, som utvecklas i Kalix med många
unika mervärden som samspelar för att slutresultatet ska
bli bra.
De som besöker centrat i Kalix kommer att få klara besked
om sina förutsättningar att utföra vardagssysslor, om det
är lämpligt att köra bil eller ett annat fordon, om fordonet
måste individanpassas, om hjälpmedel måste användas
och vilken typ av hjälpmedel som bäst löser behovet, om
träning för att öka rörlighet och styrka och mycket mera.
Menox Driver Test Station ger användaren ett resultat vid
första testtillfället men det är givetvis viktigt att följa upp
och testa sig flera gånger för att se förändringar, till det
bättre eller det sämre, med kanske ett förändrat behov av
träning, stöd och hjälpmedel.
Teststationen kommer för dem som använder den att bli
en vän på vägen tillbaka till ett bra liv.
- Det saknas idag ett centrum där
den som råkar ut för skada eller
sjukdom som leder till handikapp
får hjälp på det sätt vi planerar, att
under ett tak kunna lösa många
problem för den som behöver rehabiliteras.
Folke Bohman
FB Tjänsteutveckling
Projektledare
- En innovation startar alltid med ett
problem som behöver lösas. Därför
är jag ständigt intresserad av att
komma i kontakt med människor
som vill ha hjälp med att lösa sina
vardagsproblem.
Juha Paananen
Turvax Ltd
Produktutvecklare
- Som nyskadad behöver man all
egen energi till att komma tillbaka.
Allt tar tid i början, väldigt lång
tid. Går det att korta den tiden är
det bra. Själv vill jag tillbaka till ett
arbete och varför inte där jag kan
hjälpa andra i min situation.
Olov Kock
Intressent

Olov Kock testar
Menox Driver Test
Station vid
visningen
i Kalix.
- Många län saknar idag ett trafikmedicinskt centrum och den här
affärsidén i Kalix kan utvecklas till
något riktigt bra, och då i samarbete
med sjukvården samt medicinsk
forskning och utveckling.
Lars Jakobsson
Norrbottens läns landsting
Leg. neuropsykolog
- Det gäller att hitta den maximala
kraften i alla lägen, i stora och små
muskler och muskelgrupper. När vi
vet var styrkan finns eller inte finns
kan vi sätta in träning för att öka
rörlighet och olika förmågor.
Ann Öhman
Chiropraktiken M Sandberg
/Nova träningsverksamhet
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