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Invacare Action® Junior
-ristikkorunkoinen lastenpyörätuoli

Action® Junior kokoontaitettava lasten perus-/ puoliaktiivi-
pyörätuoli, jonka innovatiivinen teleskooppi-ristikkorunko kasvaa 
lapsen mukana. Action Junior on yksilöllisesti kustomoitava ja 
sen säädettävä istuinleveys, -syvyys, -korkeus ja painopiste on 
suunniteltu lasten ehdoilla vapaus, hauskuus ja tyyli etusijalla. 
Modernien designratkaisujen ja integroidun kasvukyvyn ansiosta 
lapsi ja tuoli voivat kasvaa yhdessä. 

Valittavana 3 erilaista pinnasuojaa, 6 eri runkoväriä, 4 eri käsitukivaihtoe-
htoa ja 3 eri tukipyörää ja jalkatukea. Leveyssäädettävä tarraselkäosa on 
helppo säätää ja taittaa kasaan kuljetuk-
sen ajaksi.
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Optioita

Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Ominaisuudet
Painopisteen säätö
mahdollistaa kelauspyörien asentami-
sen useisiin eri painopisteisiin ja mah-
dollisuuden valita kolme eri istuinkor-
keutta: 410, 435 ja 560 mm.

Teleskooppiristikkorunko
Teleskooppisäädettävä poikittaisjousi 
mahdollistaa istuimen leveyden ja 
syvyyden säätämisen ja istuimen 
ja selkänojan verhoilu mahdollistaa 
nopean ja helpon leveyden säädön

Tekniset tiedot

Kustomoidaan jokaisen lapsen tarpeiden mukaan
Valitse runkoväri kuudesta kirkkaasta tai pehmeästä runkoväristä ja pinnasuojat kolmesta modernista 
design vaihtoehdosta. Laajasta lisävarustevalikoimasta voi valita vielä mieleiset tukipyörät, käsituet, 
jalkatuet ja muut extra lisävarusteet.

Pöytälevy Ergonomiset työntökahvat 30° levennetyt jalkatuet Tukipyörän stabilointi

Transit-versio

Istuintyyny
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Vermeiren Trigo T on kokoontaitettava aktiivipyörätuoli 
uusilla huippumoderneilla ja kevyillä kolmioprofiilisilla 
runkoputkilla ja lähes rajattomilla säätö- ja varustelumah-
dollisuuksilla. Trigo-tuoleissa on mm. sisäänrakennettu 
selkäosan, istuinkorkeuden ja camber-kulman säätömah-
dollisuus. 

Trigo T:ssa on vakiona irrotettavat jalkatuet (70°, 80°, 90°) 
korkeus- ja kulmasäädettävillä jalkalevyillä. 

Valittavissa mm. 3 eri selkäosaa, 5 eri 
työntökahvaa, 10 erilaista käsituki- tai 
vaatesuojavaihtoehtoa. Istuinleveydet 
30–50 cm. Max.130 kg, koosta riippuen. 

Saatavana myös kevyempi Trigo S 
kiinteillä jalkatuilla. Tutustu optioihin 
erillisen  lisävarusteet esitteen avulla!

Trigo 

Vermeiren Trigo T ja Trigo S
-ristikkorunkoinen lasten ja nuorten aktiivipyörätuoli
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Käsituki- ja vaatesuojavalikoima 
Saatavana irrotettavat, korkeussäädettävät tai putkikäsituet ja 
8 erilaista kiinteää tai irrotettavaa vaatesuojavaihtoehtoa.

RENKAIDEN ASEMOINTI

Trigo mukautuu käyttäjän tarpeisiin ja sen voi säätää “enemmän 
tai vähemmän aktiiviseksi “, kelauspyörien asentoa voidaan säätää 
suoraan pyörätuolin rungosta. Pyörät voidaan säätää eteen- tai 
taaksepäin, 8 eri asentoon. Tuoli toimitetaan tilauksen yhteydessä 
valitsemallanne renkaiden asennoilla.

SELKÄOSAN KALLISTUS

Saatavana 3 eri vaihtoehtoa: kiinteä selkäosa, kallistettava selkä-
osa (82° - 102°), ja kallistettava ja alastaitettava selkäosa.  
2. ja 3. vaihtoehdon selkäosan kulmaa voidaan säätää helposti tuolin 
rungosta.

Työntökahvat
Valittavana 5 erilaista työntökahvamallia. 
Kuvassa kokonaan alas taittuva malli.

SAATAVANA MYÖS LASTEN KOOT!

Trigo pyörätuolit on suunniteltu siten, että ne sopivat 
sekä aikuisille että lapsille. Tästä syystä, Trigo on saatavana 
alkaen 30 cm istuinleveydestä jopa 50 cm saakka. Myös pieniin 
kokoihin on saatavana, laaja valikoima lisävarusteita ja tarvikkeita.

Lisää vaihtoehtoja ja lisävarusteita
 lisävaruste-esitteessä ja 

tilauskaavakkeessa!

Ominaisuudet ja optiot
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UUSI DESIGN

Trigo on huippumoderni pyörätuolin jokaiseen makuun. Trigon voi 
konfiguroida täysin yksilölliseksi tilauksen yhteydessä; rungosta 
pyöriin, sis.mm. paljon varustevaihtoehtoja ja yli 30 eri väriä.  
Trigo-tuoleja on lähes yhtä monta erilaista kuin on käyttäjääkin!

UUDET KOLMIOPROFIILISET RUNKOPUTKET

muodostavat perustan kaikille  Trigo-malleille. Ne luo pyörätuolille 
modernin ja yksilöllisen ilmeen ja tekevät tuolista kevyemmän  
optimaalisen lujuuden säilyttäen.

Tukipyörät
Saatavana 7 erilaista tukipyörää, koot 3”, 4”, 5”, 6”.

Kelauspyörät ja kelausvanteet
Saatavana 6 erilaista kelauspyörä+kelausvanne -vaihtoehtoa. Koot 
Standard 18”, Design 20”-26, muut 24”.  Valikoiman löydät lisävarus-
teet esitteestä!

Ominaisuudet ja optiot

LOPUTTOMASTI SÄÄTÖMAHDOLLISUUKSIA 

Sen lisäksi, että kokoonpano valitaan tilauksen yhteydessä (koko, 
malli, selkäosa, käsituet, runko, optiot...), on Trigo myös edelleen 
dynaamisesti säätyvä tuoli. Useita muutoksia voidaan tehdä tuolin 
säätöihin jälkikäteen kuten camber-kulmat, istuinkorkeus jne.

SÄÄDETTÄVÄ CAMBER 

Nerokkaan järjestelmän ansiosta kelauspyörän camber-kulmaa 
voidaan muuttaa suoraan tuolissa! Camber voidaan muuttaa halut-
taessa 0 °, 2 °, 4 ° tai 6 ° kulmaan (kokoonpanosta riippuen). Tuoli 
toimitetaan tilauksen yhteydessä valitsemallanne camber-kulmalla.
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Tekniset tiedot

Värivaihtoehdot

30-50 cm 
(2 cm välein)

46-66 cm
(camber 0º)

32-50 cm 
(2 cm välein)39-52 cm*

*kokoonpanosta riippuen. Istuinleveydet 30-36 cm: max. 70 kg, muut koot: Max.130 kg.

25-51 cm* alk.10 kg*

Tukipyörät            Kelauspyörät

-  3”, 4”, 5”, 6” 18”, 20”, 22”, 24”, 26”

Vakiovärit:
Tilauksesta myös paljon erikoisvärejä.

NV VERMEIREN BELGIUM 
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20 
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2020 Camp Mobility Finland

C4M - Bright Red Mat 
C4G - Bright Red Gloss

C53M - Orange Mat 
C53G - Orange Gloss

C71G -  
Metallic Deep Blue

C78G - Soft Blue Gloss

C5M - Black Mat 
C5G - Black Gloss

C55M - Inox Mat 
C55G - Inox Gloss

C72G -  
Metallic Cherry Red

C79M - Metallic Bright 
Blue Mat 
C79G - Metallic Bright 
Blue Gloss

C8M - Yellow Mat 
C8G - Yellow Gloss

C56M - Blue Grey Mat 
C56G - Blue Grey Gloss

C73G -  
Metallic Bright Green

C85M - Grass Green Mat 
C85G - Grass Green Gloss

C29M - Bright Grey mat 
C29G - Bright Grey Gloss

C59M - Champagne Mat 
C59G - Champagne Gloss

C76M - Metallic White Mat 
C76G - Metallic White Gloss

C87M - Melon Orange Mat 
C87G - Melon Orange Gloss

Jalkalautavalikoima (Trigo S)
Valittavana 5 erilaista jalkalautaa tuolimallista 
riippuen. Kaikki saatavana 70°, 80° ja 90°.

Jalkatukivalikoima (Trigo T)
Valittavana 4 erilaista irrotettavaa jalkatukea:
70°, 80° ja 90° tai 5 cm lyhennetty -malli.

5 cm
lyhennetty 

Jarruvaihtoehdot
Valittavana 3 erilaista jarrumallia: Perinteiset 
vipujarrut, vetojarrut ja Sport-jarrut.

Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.

Ominaisuudet ja optiot

70-130 kg*
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Sorg Jump

Sorg Jump
- ristikkorunkoinen lasten aktiivipyörätuoli

SORG Jump Alpha,Beta, Beta Sport ja  
Beta DLS ovat laadukkaita ja luotettavia, 
joustavia ja monipuolisia, kokoontaitettavia 
ristikkorunkoisia aktiivipyörätuoleja, jotka 
mukautuvat kunkin lapsen terapeuttisiin 
vaatimuksiin, lapsuudesta aikuisuuteen.
 
Jump Alpha on täydellinen lapsen 1. tuoli, 
jossa on optimaalinen joustavuus ja muun-
neltavuus sekä paras stabiliteetti.

Jump Beta on Alphan “isoveli”, johon on 
saatavana entistä enemmän varustevaihtoeh-
toja. Beta jatkaa varhaislapsuudessa aloitettua 
mobilisaatiota aikuisikään asti. 

Jump Beta DLS -mallissa (Detachable Leg 
Supports) on irrotettavat, sivullekääntyvät 
jalkatuet.

Vakioistuinleveydet Alpha 24-38 cm,  
Beta 30-50 cm, ja istuinsyvyydet: 
Alpha 26-38 cm, Beta 34-54 cm. 
Maksimikuormitus 75 kg/120 kg. 

SORG-värikartastosta voit valita lähes 
rajattomasti eri runko- ja verhoiluvärivai-
htoehtoja ja erilaisia pinnasuojia. Saat-
avana myös kattava valikoima muita 
SORG-lisävarusteita.
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Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

Ominaisuuksia ja optioita

 

JUMP ALPHA     24-38 cm (+2 cm)  26-38 cm (+2 cm)  25-45 cm (+5 cm)      20”- 24” 4”, 5”, 5,5”, 6”    75 kg

JUMP BETA SPORT  30-50 cm  34-54 cm (+4 cm)   25-50 cm (+5 cm)     22”- 26” 4”, 5”, 5,5”, 6” 7”  120 kg

JUMP BETA DLS    30-50 cm  34-54 cm (+4 cm)  30-50 cm (+5 cm)     22”- 26” 4”, 5”, 5,5”, 6” 7”    120 kg

Tarrasäädettävä
istuin ja selkäosa 

Kulmasäädettävä
selkäosa rasterilla

XL-runko 
(4 cm korkeampi) 

Taitettavat lau-
kun pidikkeet 
esim. kouluun

Kiinteä kaareva selkä-
osa ja istuinlevy

Adapteri taraselkä-
osalle

Irrotettavat jalkatuet Kaatumiseste ja 
kallistusvipu

Sivusuojat voidaan 
nostaa ylös

Soveltuu istuimeksi ajo-
neuvoon ISO 7176-19 
mukaisesti

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794 
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esiteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita. 
© 2021 Camp Mobility Finland

Esitteissä perusmitat. 
Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja 
ja varusteluvaihtoehtoja.
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GTM Junior
- kiinteärunkoinen lasten aktiivipyörätuoli

GTM Junior

GTM Junior on suuniteltu lapsille ja kouluikäisille nuorille 
aina 50 kg saakka. Monipuoliset, lapsen mukana kasvavat 
säätömahdollisuudet, lapsen yksilöllisten tarpeiden ja mit-
tasuhteiden mukaisesti, antavat mahdollisuuden asentovir-
heiden ja epänormaalien motoristen tapojen ja liikeratojen 
varhaiseen ennaltaehkäisyyn. 

GTM Juniorissa on säädettävät istuinasento ja istuinkulma, 
työntökahvat ja kaatumisesteet, jotka voidaan taittaa tuolin 
alle tarvittaessa. 

Säädettävä painopiste ja kaatumisesteet mahdollistavat 
lapsen kaksipyöräkelauksen opettelun ja johdattelevat 
aktiiviseen pyörätuolilla liikkumiseen ja luottamukseen 
toimia itsenäisesti jokapäiväisissä 
askareissa.Laaja valikoima 
lisävarusteita.
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Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.

Värit ja materiaalit
Valmistaja:
GTM-MOBIL M-T T. 
Walisiewicz Sp. 
Komandytowa. ul. 
Dorodna 16, 
03-195 Warszawa
Poland
www.gtmmobil.com
foreign.office@gtmmobil.com
tel.: + 48 22 213 14 11

Kaatumisesteet 
vakiona
Kaatumisesteet
estävät pyörä-
tuolia kippaamasta
tai kaatumasta.

Ominaisuuksia

One side-tukipyörät ja koteloiduilla ja 
triplalaakereilla varustetut tukipyörät 
Lisävarusteena saatavat one side -kiinnit-
teiset tukipyörät tekevät tukipyörien asen-
nuksesta helppoa. Triplalaakereilla ja koteloi-
duilla laakereilla varustetut tukipyörät mini-
moivat vastuksen ja säilyttävät täydelliset 
pyörimisominaisuudet pidempään. Kotelointi 
suojaa kosteudelta ja akseleihin kertyvältä
lialta.

Istuinleveys [cm] 
Jalkatuen leveys [cm] 

Pituus (A) [cm] 
Istuinsyvyys [cm]

Kelauspyörät [“]

Camber-kulma [°]

Painopiste [cm]

Tekniset tiedot 24  |  26  |  28  |  30  |  32  |  34  |  36  |  38  |  40
16  |  18  |  20  |  22  |  24  |  26  |  28  |  30  |  32

35,5  |  40,5  |  45,5  |  50,5
27  |  32  |  37  |  42  

20  |  22

3  |  4  |  5

4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

*Maalamaton tai kiillo-
tettu runko tai runkoväri 
RAL -värikartastosta saa-
tavana lisävarusteena.

Anodisoidut osat (muut 
värit kuin musta) saata-
vana lisävarusteena.

Kulmasäädettävä
jalkalauta
Yhteinäinen, kulma- ja 
korkeussäädettävä 
muovijalkalauta vakiona. 
Hiilikuitujalkalauta 
lisävarusteena. 

Läpinäkyvät pinna-
suojat vakiona
GTM-logolla varuste-
tut pinnasuojat ja säde-
pinnoilla varustetut 
20” tai 22” kelaus-
pyörät vakiona.

Lasten sivujarrut vakiona
Lasten sivujarruissa on pienempi 
otekahva. Sivu- tai saksijarrut saata-
vana vakiona. Compact saksijarrut 
saatavana lisävarusteena.

Korkeussäädettävät työntökahvat
lisävarusteena
Selkänosaan integroitua yhtenäistä työntötankoa 
voidaan käyttää työntämiseen ja esteiden ylityk-
sessä avustamiseen työntökahvojen sijaan. 
Lisävarusteena. mm. alastaitettavat-, sivuputkiin 
tai selkäosan tankoon kiinnitettävät korkeussää-
dettävät vaatesuojat.

Zero Noise vaate-/sivusuojien  
kiinnitysjärjestelmä
Zero Noise -järjestelmä poistaa mahdol-
liset sivusuojalevyjen löysyydet ja sivu-
suojuksien aiheuttamat äänet epätasaisilla 
pinnoilla ajettaessa. 
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Sorg Mio

Sorg Mio, Mio Carbon ja Mio Move
- kiinteärunkoinen lasten aktiivipyörätuoli

SORG Mio, Mio Carbon ja Mio Move ovat 
pienikokoisia, keveitä ja helposti liikuteltavia 
aktiivipyörätuoleja, jotka kasvavat kolmiulot-
teisesti (ist.lev./-syv./-korkeus) lapsen mukana.

Mio on täydellinen lapsen 1. tuoli jo 12 kk  
alkaen. Miossa on innovatiivinen, kompakti 
uusi design sekä paras stabiliteetti. 

Mio Carbon on erittäin kevyt ja ketterä:  
istuinlevy, kaareva selkäosa, sivusuojat  
ja jalkalaudat ovat ultra kevyttä hiilikuitua.  

Myös kaikki teräsruuvit ja muut metalliosat 
on korvattu kestävällä, kevyellä alumiinilla. 

Mio Move on “rattaiden ja pyörätuolin 
yhdistelmä”. Movessa on -5° - 35° kallistet-
tava selkäosa, jonka ansiosta vaihtelu ak-
tiivisen ja lepo-asennon välillä on helppoa. 
Istuinleveydet 18-34 cm (move 20-34 cm), 
ja -syvyydet 18-36 cm (carbon 18-30 cm). 

2-eturunko- ja abduktiovaihtoehtoa:  
“Taurus ja Retro”.

SORG-värikartastosta voit valita lähes 
rajattomasti eri runko- ja verhoiluväri-
vaihtoehtoja ja pinnasuojia. Saatavana 
myös kattava valikoima muita SORG-
lisävarusteita. Jokainen SORG-pyörätuoli 
valitaan tilauskaavaketta täyttäen ja 
valmistetaan yksilöllisesti mittojen ja tar-
peiden mukaan.

Mio Carbon

Mio Move
selkäosan kallistus -5° - 35°
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Tekniset tiedot

Ominaisuuksia ja optioita

 

MIO      18-34 cm (+2 cm)  18-36 cm (+4 cm) 17,5-40 cm (+5 cm)     18”- 24” 4”, 5”   50 kg

MIO CARBON   18-34 cm (+2 cm) 18-30 cm (+4 cm) 17,5-35 cm (+5 cm)      20”- 24” 4”, 5”  50 kg

MIO MOVE    20-34 cm (+2 cm) 18-36 cm (+4 cm) 25-45 cm (+5 cm)      20”- 24” 4”, 5”     50 kg

Nokkapyörä 
eteen 

Kuomun sivuosiin 
intergroidut avusta-
jan jarrut

Tupla-kelausvanteet 2-eturunko-
vaihtoehtoa 
taurus ja retro

Selkäosalevy ilman 
selkäosan putkia

taakse taittuvat 
jalkatuet

Yksikätinen työntö-
kahva

Tupla-
kaatumisesteet

Terapiapöytä

Soveltuu istuimeksi ajo-
neuvoon ISO 7176-19 
mukaisesti

Värit ja materiaalit

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794 
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esiteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita. 
© 2021 Camp Mobility Finland

Esitteissä perusmitat. 
Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja 
ja varusteluvaihtoehtoja.
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Sorg Vector
- kiinteärunkoinen lasten aktiivipyörätuoli

Sorg Vector

SORG  Vector ja Vector DLS rakennetaan aina yksilöllisesti tarvitta-
vien mittojen ja tarpeiden mukaan. Vector ja Vector DLS ovat 
helposti käsiteltäviä ja kevyesti liikkuvia, kiinteärunkoisia aktiivipyörä-
tuoleja, jotka mukautuvat täydellisesti kunkin yksittäisen käyttäjän 
terapeuttisiin vaatimuksiin, lapsuudesta aikuisuuteen. Istuinleveyttä, 
-syvyyttä ja -korkeutta voi säätää. Fix-istuinlevyllä varustettua versiota 
voi kallistaa 13º ja selkäosan kulmaa välillä 80º-116º.  

Vector-mallissa on kiinteä, yhtenäinen jalkalauta ja DLS -mallissa 
irrotettavat erilliset jalkatuet. Eturungoksi voi valita, suoran tai 
alaosasta levenevän abduktio-version. SORG-värikartastosta voit 
valita lähes rajattomasti eri runko- ja verhoiluvärivaihtoehtoja. 
Saatavana myös kattava valikoima SORG-lisävarusteita, kuten niska
tuki (irrotettava,kiinnikkeet), Grip-kelausvanne ja eri lantio- ja muita 
turvavyövaihtoehtoja sekä korkeus- ja kulmasäädettävä työntötanko.

VECTOR DLS 
(Detachable Leg Supports) 

Kelauspyörät: valittavissa 20”, 22”tai 24” pikalukittavat, ilmatäytteiset, 
pistosuojatut renkaat, säätömahdollisuus ylös / alas / eteen / taakse. 
Camber-kulma 0 - 11°. Vakiona alumiinikelausvanne, oteleveys säädettävissä 
ja läpinäkyvät pinnasuojat.Tukipyörät  4 – 7”umpikumia tai PU, 
35 tai 40 mm.  Tukipyörissä metallihaarukat ja 3 korkeudensäätöpaikkaa. 
Istuinleveydet 22– 46 cm, istuinsyvyydet 24– 46 cm. Istuinkorkeudet: 
etu: 36– 48 cm 1taka: 33* – 46 cm. 
Vaahtomuovi-istuintyyny 3 cm + pestävä inkontinenssipäällinen vakiona.
Tarrakiristettävä, eteentaittuva selkäosa korkeussäätö 20 – 50 cm (+5 cm). 
myös selkäosan verhoilut ovat irrotettavissa ja pestävät. 
Vaate- / kurasuojat vakiona.  
Valittavana korkeussäädettävät erilliset työntökahvat, kulmasäätö sivu- 
suunnassa tai levennetyt työntökahvat. Yhtenäinen, kulmasäädettävä 
jalkalauta portaattomalla korkeussäädöllä vakiona. 
Alle taittuva, korkeussäädettävä kaatumaeste käännettävissä ilman työkaluja. 
Tarrakiinnitteinen pohjeremmi. Runkoputkeen kiinnittyvät käyttäjäjarrut ym.

VECTOR korkealla selkäosalla, avustajan 
jarruilla ja työntökaarella
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Esitteissä perusmitat. 
Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja 
ja varusteluvaihtoehtoja.

Värit ja materiaalit

Ominaisuuksia ja optioita

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794 
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita. 
© 2021 Camp Mobility Finland

Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona
+ satoja pinnasuojavaihtoehtoja
tilattavissa lisävarusteena yhteistyössä
Sorg & www.wheelchairgadgets.com

Tekniset tiedot

            22-46 cm (+2 cm)     24-50 cm (+4 cm)    20-50 cm (+5 cm)     20” - 26”      4”,5”, 5,5”, 6” 7”       120 kg

Anatomisesti muotoiltu 
istuin (LI)

Tarrasäädettävä sel-
käosa

Tuplakelausvanteet (LI) Alastaittuva
selkäosa

Säädettävä  
camber-kulma 0-11°

Ulkonevat tukipyörän 
haarukat

Vaatesuojan sivuun 
integroitu jarru (optio)

Sivulle kääntyvät, irro-
tettavat jalkatuet
(optio)

Säädettävä jalkalauta
vakiona

Soveltuu istuimeksi ajo-
   neuvoon ISO 7176-19 

Alle taittuva, 
korkeussäädettävä 
kaatumaeste

Valittavana korkeussäädettävät 
erilliset työntökahvat (ei nouse 
selkäputken sisästä), kulmasäätö 
sivusuunnassa tai levennetyt työn-
tökahvat ja avustajan rumpujarrut
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Sorg Airon

Sorg Airon
- kiinteärunkoinen nuorten ja aikuisten aktiivipyörätuoli

SORG AIRON on uusi kevyt open-frame aktiivipyörätuoli 
nuorille ja aikuisille, jossa istuinleveydet alkaen 32 cm.
Always Custom Made for You! - Airon konfiguroidaan aina 
yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaan.

Säädettävä aktiivisuustaso: Kolme eturunkovaihtoehtoa 
(suora, kavennettu tai levennetty) sekä kaksi eturungon 
kulmavaihtoehtoa (90 ° ja 100 °) 
Törmäystestattu. Sopii istuimeksi moottoriajoneuvossa 
kuljetettaessa ISO 7176-19 mukaisesti.

Vakioistuinleveydet 32-50 cm, ja 
istuinsyvyydet 32-50 cm. 
Maksimi käyttäjäpaino 120 kg. 

SORG-värikartastosta voit valita 
lähes rajattomasti eri runko- ja 
verhoiluvärivaihtoehtoja ja erilaisia 
pinnasuojia. 

Saatavana myös kattava valikoima 
muita SORG-lisävarusteita.
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Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.

Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona
+ satoja pinnasuojavaihtoehtoja: 
www.wheelchairgadgets.com

 

AIRON                             32-50 cm             32-50 cm                  25-50 cm           20”/24”/25”          4”, 5”, 6”      120 kg

Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

Ominaisuuksia

Alastaittuvat työntökahvat ja 
tukitanko optionaSäädettävä ja alastaittuva selkäosan kulma  (snap-in-toiminto helpottaa 

esim. autoon lastaamista)

3 eturunkovaihtoehtoa Säilytyspussit pienille laitteille  
ja esim. katedrille

Compact-jarrut

Soveltuu istuimeksi ajo-
neuvoon ISO 7176-19 
mukaisesti

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794 
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esiteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita. 
© 2021 Camp Mobility Finland

(+2 cm) (+5 cm)
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Sorg Tilty Vario

Sorg TILTY VARIO
- Lepoasentoon säädettävä lasten ja nuorten pyörätuoli

SORG Tilty Vario on erittäin pehmeästi liikkuva ja vaivattomasti 
käsiteltävä vakaa ja jäykkärunkoinen, kallistettava pyörätuoli 
10 cm:n abduktiolla ja mm. avustajan käsijarruilla. Selkäosan 
kallistus 80° - 120°. 

Kaikki säädöt kuten istuinleveys ja -korkeus, selkäosan korkeus, 
istuimen sijainti ja painopiste, jalkalaudan etäisyys jne. voidaan 
säätää käyttäjän tarpeiden mukaisesti ja varustaa pää-/niska-
tuella, vartalotuilla ja vartalotukivöillä.Istuinleveydet 28-44 cm ja 
-syvyydet 30-44 cm. Maksimikuormitus 100 kg. 

SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runko- ja 
verhoiluvärivaihtoehtoja. Saatavana myös kattava 
valikoima SORG-lisävarusteita. 

Jokainen SORG-pyörätuoli valitaan 
tilauskaavaketta täyttäen ja 
valmistetaan yksilöllisesti 
mittojen ja tarpeiden mukaan.
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Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

Ominaisuuksia

Pidike abduktiokiilan 
asennusta varten

Vartalo-/sivutuet, jotka voi kääntää taakse Päätuet ja rinta-/
hartiatukivyöt

Korkeus- ja kulma-
säädettävät käsituet

Soveltuu istuimeksi ajo-
neuvoon ISO 7176-19 
mukaisesti

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794 
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esiteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita. 
© 2021 Camp Mobility Finland

Tilty Varion selkäosan kallistus 
80° – 120°

 

TILTY VARIO 28-44 cm (+2 cm) 30-44 cm (+4 cm)   30-50 cm (+5 cm)     22” ja 24”     -10°- +20°   100 kg

Yhtenäinen jalkalauta

Esitteissä perusmitat. 
Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja 
ja varusteluvaihtoehtoja.

Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona
+ satoja pinnasuojavaihtoehtoja
tilattavissa lisävarusteena yhteistyössä
Sorg & www.wheelchairgadgets.com
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Sorg Loop RS
- Lepoasentoon säädettävä lasten pyörätuoli

LoopSORGRS

LoopSORG RS on kaasujousella kallistettava lasten pyörätuoli, joka 
kasvaa lapsen mukana. Kaikki säädöt kuten istuinleveys ja -korkeus, 
selkäosan korkeus, istuimen sijainti ja painopiste, jalkatukien/-laudan 
etäisyys jne. voidaan säätää täsmälleen lapsen mittojen mukaan. 
Istuinleveydet ja -syvyydet 30-48 cm (+2 cm ja + 4 cm).  
Kallistusalue -5°-35°. Max. 120 kg. 

Valittavana 22” tai 24” pikalukittavat, ilmatäytteiset, pistosuojatut 
kelauspyörät, säätömahdollisuus sekä ylös / alas että eteen / taakse. 
Camber-kulma 0 - 3°. Vakiona alumiinikelausvanteet ja läpinäkyvät 
pinnasuojat. 5" – 7”x 35-40 mm, PU-tukipyörät korkeussäädettävillä 
metallihaarukoilla. 
Vakiona kova kaareva kourumallinen selkäosa. 
Selkäosan verhoilut ovat irrotettavissa ja pestävät.
Selkäosan kallistus ja istuinkulman kallistus kaasujousella.

Valittavissa korkeus- ja kulmasäädettävä työntötanko tai korkeus-
säädettävät työntökahvat. Kova istuinalusta, jossa muotoiltu 
geelivaahtoistuintyyny. Istuintyyny on irrotettavissa ja sen 
verhoilu pestävissä.
Korkeus-, kulma-, syvyys ja sivusuunnassa -säädettävä päätuki 
pestävällä päällisellä. Käsituet korkeus- ja kulmasäädöillä.
Runkoon asennettu 4-pistelantiovyö. Kiinnityspaikat rintatukivöille. 
Törmäystestatut kuljetuskiinnikkeet autokuljetusta varten.
Valittavissa erilliset tai yhtenäinen, korkeus- ja kulmasäädettävä 
jalkalauta, joissa nilkkaremmien kiinnitys ja kulmansäätö lukittavissa.

Jokainen SORG-pyörätuoli valitaan tilauskaavaketta täyttäen ja 
valmistetaan yksilöllisesti mittojen ja tarpeiden mukaan.
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Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.

Valittavissa korkeus- ja kulmasäädettävä työntötanko tai korkeus-
säädettävät työntökahvat. Kova istuinalusta, jossa muotoiltu 
geelivaahtoistuintyyny. Istuintyyny on irrotettavissa ja sen 
verhoilu pestävissä.
Korkeus-, kulma-, syvyys ja sivusuunnassa -säädettävä päätuki 
pestävällä päällisellä. Käsituet korkeus- ja kulmasäädöillä.
Runkoon asennettu 4-pistelantiovyö. Kiinnityspaikat rintatukivöille. 
Törmäystestatut kuljetuskiinnikkeet autokuljetusta varten.
Valittavissa erilliset tai yhtenäinen, korkeus- ja kulmasäädettävä 
jalkalauta, joissa nilkkaremmien kiinnitys ja kulmansäätö lukittavissa.

Jokainen SORG-pyörätuoli valitaan tilauskaavaketta täyttäen ja 
valmistetaan yksilöllisesti mittojen ja tarpeiden mukaan.

Värit ja materiaalit

Tekniset tiedot

Ominaisuuksia ja optioita

Soveltuu istuimeksi ajo-
neuvoon ISO 7176-19 

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794 
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita. 
© 2021 Camp Mobility Finland

Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona
+ satoja pinnasuojavaihtoehtoja: 
www.wheelchairgadgets.com

 

LOOP RS         30-48 cm            30-48 cm                  30-60 cm            20” - 24”          5”, 5,5”, 6” 7”     -3°- +35°                120 kg

Optiona 12” 
kuljetuspyörät

Irrotettavat erilliset 
jalkatuet

Istuimen 
adapterikiilat

Rumpujarru, 12" 
kuljetuspyörä ja
kaatumaeste

ERGO-selkäosa (LI) Korkeus- ja kulma-
sääd.työntötanko ja  
Avustajan  
rumpujarrut 

Runkoon kiinnitetyt
bush-to-brake käyttäjän
jarrut

Pyörällinen kork.sääd.
kaatumaeste käännettä-
vissä ilman työkaluja. 

 (+2 cm)  (+4 cm) (+5 cm) lev. 35-40 mm

Seat Shell 
Base -runko
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Sorg Dynamis TSD ja Dynamis MV
- Lepoasentoon säädettävä joustava lasten pyörätuoli

Sorg Dynamis TSD ja MV on dynaamisesti kallistettava 
pyörätuoli lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka kärsivät tahat-
tomista liikkeistä (esim. spastisuus, athetoidiset liikkeet ja 
muut motoriset toimintahäiriöt). Helposti säädettävän, jousta-
van selkädynamiikan ja joustavan jalkalaudan ansiosta, toisin 
kuin perinteisissä kaasujousikallisteisissa tuoleissa, oikeaa 
kaasunpainejousen lujuutta ei tarvitse etsiä.
Dynamis voidaan kallistaa -3°- 30° jolloin voi helposti vaihtaa 
rasittavan istumavaiheen ja rentouttavan kallistusvaiheen välil-
lä. Kallistus helpottaa tai aktivoi käyttäjän sydän- ja verisuoni-
järjestelmää, hengitystä ja aistihavaitsemista.
Lantion ja polven kulmien avointen nivelpisteiden ansiosta 
käyttäjän liikettä ohjataan eikä vain korjata spastisen tapah-
tuman yhteydessä. Sitä ei siis tehdä liikettä vastaan, vaan 

dynaamisesti liikkeen mukaisesti. Selkäjousituksessa on säädettävä 
rebound-toiminto, jonka avulla käyttäjä voidaan ohjata automaattisesti 
takaisin alkuperäiseen istuma-asentoon.
Kaikkia toimintoja voidaan käyttää yhdellä kädellä (kallistus, selkäkul-
man säätö, jalkatuen säätäminen jne.), jolloin hoitajalla on aina toinen 
käsi vapaa auttamaan ja turvaamaan potilasta ja jokapäiväinen hoito 
on paljon helpompaa. 
Saatavana Ergo istuin-selkänojalla tai pelkkä alusta yksilölliseen 
istuinjärjestelmää varten. Ergo istuimen leveys ja syvyys voidaan 
säätää + 2 / + 4 cm. Sivutuet tukevat optimaalista istuma-asentoa, 
joka voidaan sovittaa yksilöllisesti kehon muotoihin terapeuttisten 
tarpeiden mukaan.
Dynamis TSD sopii lapsille, nuorille ja aikuisille max. 90 kg. 

Sorg Dynamis TSD
MV
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Tekniset tiedot

Ominaisuuksia ja optioita

Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.
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Ormesa Juditta

Ormesa Juditta
- ainutlaatuinen punosrakenteinen kallistettava comfort-pyörätuoli

Ormesa Juditta on kliinisesti tutkittu ja testattu comfort-tuoli, 
jossa on ainutlaatuinen kokonaan punottu termoplastisesta 
muovista valmistettu naruselkäosa ja -istuin, jotka mukautu-
vat vartalon lämmön vaikutuksesta täysin käyttäjän vartalon 
muotojen mukaiseksi ehkäisten tehokkaasti painehaavojen 
ja hankaumien syntymistä. Judittassa on kallistettavat istuin, 
selkäosa, päätuki ja jalkatuet sekä korkeussäädettävät, irrotet-
tavat, kokonaan sivulle kääntyvät käsituet. 

4 eri kokoa: istuinleveydet 36, 40, 45 ja 50 cm, säädettävä istuinsyvyys 
40/43/46/49 cm. 2 eri runkoväriä: musta ja valkoinen. 
Uudet verhoiluvärit: vaaleanharmaa tai tummanharmaa (vakio) 
eri kanttinauhaväreillä. Saatavana 3 eri 
mallia: B60 kelauspyörillä, B30 kuljetus-
pyörillä ja B12 sisäkäyttöön.
Max.kuormitus 100-140 kg. 
Runsaasti eri lisävarusteita.
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Ominaisuuksia

Erityinen semi-elastinen naru-
rakenne muotoutuu käyttäjän 
painon ja muotojen mukaiseksi, 
mikä lisää vartalon kontaktipin-
ta-alaa ja jakaa painon suurem-
malle alueelle ja näin vähentää 
huomattavasti painehuippualuei-
den painetta.

Jopa 90 minuutin kuluttua 
käyttäjän asettamisesta tuoliin, 
thermoplastinen narurakenne 
säilyttää ominaisuutensa, paine 
tasaantuu laajalle alueelle ja 
kuormitus pienenee. 

Kun istuinpehmuste poistetaan 
kokonaan, ei selkärangan alueel-
le ja selkäytimeen tule painetta 
ollenkaan, jonka vuoksi Juditta 
soveltuukin erityisen hyvin para-
plegiapotilaille ja postope-
ratiivisten komplikaatioiden 
hoitoon.

Optioita

• Valkoinen runko (vakio)
• Musta runko (optio)
• Tummanharmaat (vakio) 
• Vaaleanharmaat  
  pehmusteet (optio)

B30 musta 12”kuljetuspyörillä 

B60 valkoinen  
24” kelauspyörillä (vakio)

B12 musta sisäkäyttöön 

Värivaihtoehdot

B30 valkoinen 12”kuljetuspyörillä 
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Lisävarusteita

Irrotettava istuinpehmuste on 
hengittävää, kosteuden kes-
tävää, konepestävää Ökö-Tex 1. 
luokan materiaalia.

Käsitukien ainutlaatuisen saksi-
rakenteen ansiosta Judittan mo-
lemmat sivut aukeavat ja tuoliin 
voi siirtyä täysin esteettömästi 
myös sivuttaissuunnasta. 

Päätuki on patentoitua hengittä-
vää anti-bakteriaalista materiaa-
lia, ja se on korkeus-, syvyys-, 
kulma- ja jopa lateraalisuun-
taisesti erittäin laajalle alueelle 
säädettävä, joka mahdollistaa 
hyvän tuennan myös erittäin 
vinoille pään asennoille.

Irrotettavat, sivulle kääntyvät 
jalkatuet ovat korkeus-, kulma- 
ja extensio-flexio-suuntaisesti 
säädettäviä. 

Ominaisuuksia

10 - 35° kallistettava ja 
syvyyssäädettävä istuin

Kallistettava selkäosa 
10 - 38°

Kokoontaittuva selkäosa
Mahtuu hyvin auton tavara-
tilaan

894 45° lantiovyö

905 Käsijarru avustajalle 834 Abduktiokiila

824-R Tarjotin/pöytälevy

892 Jalkatuen pehmuste 891 Taksikoukkusetti (x4)

896 Tarjottimen 824 pehmuste

836 Päätuen päällinen 938 inkotenssipäällinen

916 Pohjepehmuste

914 Jalkatukien lukitus 933 Tippateline
(vain B30 ja B12)
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896 Tarjottimen 824 pehmuste

Turvallisuus

Tekniset tiedot

ORMESA SRL 
Via A. Da Sangallo,1 
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m 
w w w. o r m e s a . c o m

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Törmäystestattu ISO7176-19 
mukaisesti.

Paloturvallinen kierrätettävä 
UNI ENI ISO 12947.
Ökö-Tex Certifikaatti. 
Kestävät ja haalistumattomat värit

B60

B30
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Azalea 
Minor

Rea Azalea Minor on suunniteltu Azalean perusteella 
erityisesti nuorille ja pienikokoisille aikuisille, jotka tarvit-
sevat tukevan ja vakaan pyörätuolin, mutta pienemmän 
istuinleveyden ja -syvyyden. 

Minorista löytyy kaikki Azalean luotettavat ominaisuu-
det kuten kallistettavuus ja erityinen DSS -painopisteen 
siirtomekanismi, Minor on vain lyhyempi, kevyempi ja 
maximikuormitukseltaan pienempi.

Rea Azalea Minor
- Lepoasentoon säädettävä lasten ja nuorten comfort-pyörätuoli

Saatavana itsekelattava 22” tai 24” kelauspyörillä sekä Rea Azalea Minor 
Assist pienemmillä 16” siirtorenkailla. 
Minorissa on myös uudet viisi runkoväriä ja paljon istuin- ja selkäosan 
verhoiluvaihtoehtoja.
 Tarrasäädettävä selkäosa 
saatavana lisävarusteena. 
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Rea Azalea Minor:ssa on +1-25° säätyvä istuinkulman 
kallistus sekä 30° selkäosan kallistus. Istuimessa on 
patentoitu DSS (Dual Stability System) -toiminto, joka 
on suunniteltu käyttäjän selän biomekaanisen liikkeen 
ja vartalon luonnollisen painopisteen mukaisesti sää-

Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

Lyhyempi
Runko on 30 mm ja istuinsyvyys 50 mm  
lyhyempi ja selkäosa 100 mm matalampi 
kun vakioversiossa. Kuvassa väri Electric 
Green.

Pöytälevy
Läpinäkyvässä pöytälevyssä 
on otetanko, joka mahdollis-
taa erilaisia otemahdollisuuk-
sia ja asentoratkaisuja.

Ominaisuudet

Pearl Grey Azurite Blue Sand

Happy Red Electric Green Black Dartex  
TR26

Black plush 
TR35

tyväksi, eli selkäosan, istuimen jalkatukien kulma 
säätyvät suhteessa toisiinsa. Selkäosaa kallistet-
taessa istuin liukuu eteen- ja alaspäin, jalkatuet 
nousevat ylös ja painopiste laskee alaspäin ja 
pysyy oikeassa kohtaa. 

Tarrasäädettävä selkäosa
Lisävarusteena saatava tarra-
selkäosa voidaan säätää kor-
keus-, leveys- ja eri vartalon-
muotojen mukaan ja varustaa 
joko selkäosan pehmusteella
tai sivutuilla.

Selkä- ja istuinosan kallistus tekee elämästä mukavampaa

Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com



30

Vermeiren
Forest Kids

Vermeiren Forest Kids on takavetoinen lasten sähkö-
pyörätuoli, sisä- ja ulkokäyttöön. Forest Kids on ihanteel-
linen sähkäri esteiden ylittämiseen. Neljä pyörää on aina 
kosketuksissa maahan, jopa 12 cm:n esteitä ylittäessä 
ja karkeilla pinnoilla ajettaessa. 

Tuoliin on helppo siirtyä sivulle kääntyvän joystickin ansios-
ta. Istumismukavuutta parantavat kulmasäädettävät istuin 
ja selkäosa,  pituus-, syvyys ja leveyssäädettävät jalkatuet 
ja pitkät, pehmustetut, korkeussäädettävät käsituet, joissa 

on helppo lukitus. Selkäosan istuinkallistus -5°/55° ja istuimen kallistus 
-15°. Istuinleveydet 32-37 cm. Max. käyttäjäpaino 50 kg. 
4 iloista runkovärivaihtoehtoa.

Saatavana kattava valikoima lisävarusteita 
mm. pöytälevy, erilaisia turvavöitä, jalka-
lautoja, sivutukia ja -pehmusteita. 
Lue lisää www.vermeiren.com

Vermeiren Forest Kids
-takavetoinen lasten sähköpyörätuoli
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NV VERMEIREN BELGIUM 
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20 
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

C55
inox

C53
orange

Säädettävät käsituet
Korkeudensäätö 20-25 cm

Shark 2 joystick
sivullekäännettävä ja 
pituussäädettävä

Stability Control
pitää kaikki 4 pyörää 
maassa jopa 12 cm:n
estettä ylittäessä

Korkeus-
säädettävät 
käsituet

Pituus-, leveys- ja 
syvyyssäädettävät
jalkatuet

Kaatumisesteet

C57
Red

C71
Blue

Hauskat etuvalot
LED-valot edessä ja takana

Säädettävät jalkatuet
Pituus-, leveys- ja syvyyssäätö

60° kallistus
kallistettava selkäosa 
-5°/55° ja istuin -15

2x12V-75Ah 2x220W
2x350W

6 km/h
10km/h

30 km 10°/17% 60 1400

Power 
Buddy

200-250 530 350 1000 95 50330-390 15° -5°/55°

Shark 2 ohjain

Korkeus-
säädettävät 
työntökahvat

600 320-370

Tekniset tiedot

Ominaisuuksia

Runkovärit
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Karma 
Kameleon

Karma Kameleon on etuvetoinen lasten sähköpyörätuoli, joka 
on suunniteltu tukemaan lapsia turvallisesti kasvun eri vaiheissa. 
Kameleon on suunniteltu 3–12-vuotiaille lapsille ja se on yksi 
markkinoiden edukkaimmista lasten sähköpyörätuoleista.  

Kameleonissa on moottoroidut istuinhissi, biomekaaninen 
selkäosan kallistus ja istuinkallistus 0–45º.

Karma Kameleon
-etuvetoinen lasten sähköpyörätuoli

Täysin kustomoitava abduktio-istuin on mahdollista säätää kiil-
oilla täysin lapsen istuma-asennon mukaan. Sen istuinleveyttä 
voi säätää n. 25–30 cm ja syvyytttä n. 28–35 cm välillä ja siinä 
on mahdollisuus lapsen istua luonnollisessa abduktiossa.

2 istuinjärjestelmän kokoa.
Mittatiedot ja ominaisuudet 
vaihtelee varustelusta riippuen.
Lisätietoja 
www.karmamedical.com



33

Tekniset tiedot

Runkovärit

Ominaisuuksia

Istuinkiiloilla kustomoitava abduktio-istuin

Jokaisella lapsella on eri tapoja istua. Siksi Kameleon-istuin on 
suunniteltu siten, että siihen pystyy sovittamaan minkä tahansa 
tarvittavan istuinkiilan. Lisäämällä erilaisia kiiloja Kameleonin tyynyn 
alle, terapeutti voi kokeilemalla löytää lapselle sopivan istuma-asen-
non. Levittämällä jalkoja luonnollisesti voimme laajentaa lantiopoh-
jan tukea, mikä parantaa istumavakautta. Kameleonin abduktio-
istuin on suunniteltu auttamaan lapsia tukemaan jalkoja ja pysy-
mään tässä luonnollisessa istuinasennossa.

Moottoroitu istuinkallistus 0º–45º

Jos lapsesi tarvitsee apua asennon muuttamiseksi, Kameleon 
on ensisijainen valinta. Siinä on 0– 45º kallistus, joka jakaa ja 
vapauttaa painetta. Tämä ominaisuus auttaa myös tasapainon 
säilyttämisessä ja hyvässä asennossa pysymistä ajon aikana, 
jolloin matkanteko on turvallisempaa ja mukavampaa.

Moottoroitu istuinhissi

Jokaisella lapsella pitäisi olla hissitoiminto, joka on rakennettu val-
miiksi sähköpyörätuoliin. Sen avulla lapset voivat olla katsetasolla 
vuorovaikutuksessa ikäistensä kanssa, mikä on ratkaisevan tärkeää 
itseluottamuksen kehittämiseksi. Ylemmäs nostaminen auttaa 
myös lapsia voittamaan hankalan ympäristön, kuten kirjahyllyt ja 
tukee heitä oppimaan ja pelaamaan kuten ikäisensä.

Biomekaaninen kallistus

Kameleonin istuimen selkäosa säätyy biomekaanisesti oikein var-
talon mukaisesti, kun käyttäjän asentoa kallistetaan, joka vähentää 
hankausvoimaa ja estää käyttäjän liukumisen. Mikä tärkeintä, istuin 
pitää kaikki sivutuet oikeassa kohdassa ja oikeassa linjassa kehoon 
nähden joka asennossa.

Karma Medical Products Co., LTD.
NO.2363, Sec. 2, University Rd., 
Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan
Service Number: +886-5-2066688
globalsales@karma.com.tw
karmamedical.com

Nopeus         Ajomatka       Max. kallistus            Ma  Kääntösäde    Istuinleveys   Istuinsyvyys   Istuinkorkeus Selkäosan korkeus

Leveys                  Korkeus           Pituus     Renkaat        Paino        Max.käyttäjäpaino      Akku              MoottoriSääripituus

25/30/35 cm 25,5/39,5/31 cm  50/80/50 cm      38,5/56,5/46,5 cm

20/42 cm

6°

Kallistukset: selkä -3°-48° / istuin 89°-172/140° 
sähk.tilt max. 140° / manual tilt max 172° kulma

167 kg (50Ah)
196 kg (80Ah)

57 kg 50 / 80 Ah
x 2 kpl

62 cm 760 ~ 820 cm 109 ~ 126 cm  
(sis.jalkatuet)
101 cm taitettuna)

(F)3.00 - 8 
(R)280/250mm

62 cm

450 W

6 ~ 12 km/h 25.6 km (50Ah) 
46.2 km  (80Ah)

Esteenylityskyky / 
Maavara
5 cm / 6 cm
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Invacare Colibri

Invacare Colibri
3- tai 4-pyör. max. 8 km/h

Invacare® Colibri on tyylikäs, värikäs, 
kevyt ja yksinkertainen microkokoluokan 
sähkömopo lapsille, nuorille ja aikuisille, 
jotka haluavat viettää itsenäistä elämää. 

Ainutlaatuisen patentoidun Invacare 
LiteLock™ -lukitusjärjestelmän ansiosta 
mopon voi helposti purkaa osiin ilman 
työkaluja. Osina mopo mahtuu lähes minkä 
tahansa auton tavaratilaan. Pienen kokonsa 
ansiosta Colibrilla on helppo liikkua kapeis-
sa ja ahtaissa tiloissa. 

Saatavana 3-pyöräinen ja 4-pyöräinen malli  
ja 5 eri trendikästä väriä.
Max. nopeus 8 km/h. 
Max.kuormitus 136 kg. 
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Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

Sininen         Punainen    Vihreä            Valkoinen        Oranssi 
    

Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Istuinleveys Istuinsyvyys Istuinkorkeus Selkäosankork . Kokonaisleveys
Max 

esteen ylityskyky
Max

kallistus

Ajomatka Nopeus Kokonaispituus Paino Max.käytt.paino Akkukapasiteetti Kääntösäde

Moottoriteho

Helppo purkaa, kasata ja 
ottaa matkalle mukaan
Enää ei tarvitse miettiä 
pitkään miten mopo 
puretaan. Colibrin purkaa 
kuljetuskuntoon alle 
minuutissa.

Lisävarusteena  suurem-
mat renkaat ja akut
Jos haluat ajaa pitempiä 
matkoja ja epätasaisessa 
maastossa kuten mukula-
kivikaduilla, kannattaa valita 
suuremmat pyörät ja voimak-
kaammat akut. Colibrin voi 
ladata suoraan pistokkeesta 
tai ladata vain akut.

Pehmeä, pehmustettu 
kääntyvä istuin ylöskään-
tyvillä käsinojilla
parantaa ajomukavuutta. 
Lisämukavuutta tarjoaa 
myös “easy fit” -istuinjousi-
tusjärjestelmä.

Musta verhoilu  

Ominaisuuksia

Viisi iloista väriä!
Varastoväri sininen 

Helppo ohjata Säädettävä ohjauspylväs 
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Mini Crosser 
Kids

Mini Crosser X Kids
3- tai 4-pyör. max. 15 km/h

Medema Mini Crosser X uudistetuissa mopomalleissa on 
uudistettu jousitus, uudet värivaihtoehdot ja uusia käyttöomi-
naisuuksia. Alan laadukkain, aito, originaali, Mini Crosser sovel-
tuu erinomaisesti Suomen sääolosuhteisiin. 

Mini Crosser X-mallit ovat hiotun käyttömukavuuden lisäksi luotet-
tavia ja kestäviä. Törmäystestattu ja TÜV:n hyväksymä, ABE-
tyyppihyväksytty Saksassa. 10 vuoden varaosatakuu. 

Tanskalaista käsityötä olevissa Mini Crosser X1:ssä on taloudel-
linen ja vahva moottori, jonka ansiosta ajomatka yhdellä latauksel-
la on jopa yli 70 km. 

Monisäätöinen, kääntyvä Ergo2-istuin vakiona, johon valittavissa 
poikkeuksellisen monta istuinleveyttä 35-50 cm.

Mini Crosser X -mopoihin on saatavana paljon lisävarusteita, joilla 
varmistetaan käyttäjien erityistarpeet. 

Max. nopeus 15 km/h. 
Max.kuormitus 
Kids 175 kg. 
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Musta verhoilu  Metallic
Copper Orange 

Metallic
Black

Kids istuin 35 cm
 

Kasvaa lapsesi mukana
Mini Crosser X Kids räätälöidään 
lapselle sopivaksi ja  se “kasvaa” 
lapsen mukana. Säädettävät las-
tenistuin, ohjauspylväs, jalkalevy 
ja pienet kaasukahvat.

Junior kaasukahva
Lapsille voi olla vaikeaa pai-
naa normaalia kaasua. Siksi 
Kids-malliin voidaan asentaa 
Junior-kaasukahva.  

Mini Crosser X lapsille

Mini Crosser X Kids -malli lapsille 
ja nuorille, alkaen jopa 3-vuotiaille.

Saatavana 3- ja 4-pyöräiset mallit. 
3-pyöräisellä Mini Crosser X Kids:ssä on 
pieni kääntösäde ja hyvä ohjattavuus. 
4-pyöräinen takaa vakaan ajon.

Erittäin tehokas ja luotettava sähkömopo 
on erittäin vakaa oman painonsa ansiosta.
Erityisesti suunniteltu Skandinavian ilmasto- 
ja maasto-olosuhteisiin. Saatavana valikoima 
erityisiä värejä tilauksesta.

Kids istuimen leveys 35 cm.

Mini Crosser Kids:ssä on lapsilukko, jolla 
max. nopeus on mahdollista puolittaa.
Mini Crosser Kids voidaan varustaa au-
tomaattisella nopeuden vähentämis-
toiminnoilla käännöksissä.

Ajovalot, vilkut ja heijas-
timet vakiona
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HUKA
AT-A ja AT-B

Lasten turvalliset ja tavallista pyörää vakaammat 
kolmipyörät mm. pihaleikkeihin ja koulumatkoihin. 

AT-pyörän pystyy säätämään lapsen yksilöllisten tarpeiden 
ja toiveiden mukaisesti.
 

Pyörästä voi tuunata persoonallisen menopelin  
lisävarusteiden ja mieluisan RAL-värin avulla.  

Hauskaa ja turvallista pyöräilyä!

Huka AT-A ja AT-B lasten kolmipyörät
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Huka Nederland
7575 ED Oldenzaal
Netherlands
Tel.: +31 541 572 472
www.huka.nl

Ominaisuudet

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Huka AT-A ja AT-B kolmipyörät
Iloa ja ajomukavuutta lapsille

Parhaat mahdolliset materiaalit ja optimaalinen ajomukavuus yksilöllisiin 
tarpeisiin. Valikoimassa on kaksi nimenomaan lapsille suunniteltua mallia: 
AT-A (n. 5 ikävuoteen asti) sekä AT-B (n. 5-9-vuotiaille lapsille).

AT-pyörän vakiotoimitukseen sisältyy mm. moderni, umpinainen 
ketjusuoja, kevyesti toimivat Rollerbrake-käsijarrut sekä matala ja leveä 
astinlevy. AT-B-pyörässä on myös valot ja turvalukko (AXA solid).

Pyörän kyytiin nouseminen ja siitä poistuminen on turvallista 
kolmipyöräisen rakenteen ja matalalla sijaitsevan painopisteen ansiosta. 
Sulavasti rullaava pyörä on vakaa katuajossa. 
 
Avustava sähkömoottori AT-B-malliin ja muut lisävarusteet
 
Isommille lapsille tarkoitettuun AT-B-malliin saa myös polkemista 
avustavan sähkömoottorin, joka keventää polkemista  ja vähentää 
pyöräilyn rasitusta. Tässä hiljaisessa apumoottorissa on kolme 
nopeusvaihtoehtoa (eli kuinka paljon ajoa avustetaan) sekä selkeä näyttö.

Pyöriin on saatavana myös lisävarusteita, kuten työntötanko sekä lantio-, 
ranka-, selkä- ja jalkatukia. Tarvittaessa myös satulan, ohjaustangon ja 
polkimet voi vaihtaa paremmin käyttäjälle sopiviksi.

Tekniset tiedot

Pyydä meiltä kustannusarvio!
Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme,  
jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio 
toimituskuluineen.

Vakiotoimitus

• runko ja pyörien pinnat
ruostumatonta terästä

• pintakäsittelynä 
epoksijauhemaalaus

• alumiinivanteet
• galvanoitu napa
• Schwalbe-renkaat
• soittokello
• iskunkestävät, joustavat, 

muovipinnoitetut lokasuojat
• umpinaiset ketjusuojat 

(muovia)
• kumikahvat
• Selle Royal korkeussäädettävä 

lastensatula
• vapaavaihde taka-akselissa
• vakiotakuu 5 vuotta rungolle 

ja etuhaarukalle (10 
vuoden takuu pyöränsä 
rekisteröineille)

Ominaisuus (vakiotoimitus) AT-A AT-B

Väri sininen RAL5024 sininen RAL5015 tai pinkki RAL3014

Valot ei sisälly vakiotoimitukseen, lisävaruste LED-paristovalot edessä ja takana

Ohjaustanko ja -varsi (säädettävä) varsi 220 mm, leveys 490 mm varsi 300 mm, leveys 570 mm

Satulatolppa (korkeussäädettävä) alumiini, 300 mm alumiini, 350 mm

Jarrut rulla- ja vannejarrut, seisontajarru rullajarrut (etu/taka), seisontajarru

Kokonaispituus (L) 1140 mm 1360 mm

Kokonaisleveys 540 mm 625 mm

Paino 17 kg 24 kg

Poljinkampi 90 mm 110 mm

Haaramitta (X) 380 - 490 mm 470 - 650 mm

Satulan korkeus maasta (Z) min. 450 mm min. 530

Pyörälle nousemisen tila (Y) 300 mm 340 mm

Nousukorkeus (H) 145 mm 260 mm

Maksimikuorma 40 kg 60 kg

Eturengas ETRTO / tuumat 47-305 / 16 x 1,75 47-406 / 20 x 1,75

Takarenkaat ETRTO / tuumat 50-203 / 12 x 1,95 47-305 / 16 x 1,75

AT-A 16”/12”

AT-B 20”/16”
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Vermeiren
Freedom

Vermeiren Freedom 20”

Vermeiren Freedom on tukeva kolmipyörä, joka on ihanteelli-
nen terapiapyörä erityisesti nuorille ja pienille aikuisille. 
Täydellinen kolmipyörä kävelylle, pyöräretkelle tai maaseudulle. 
Satulan korkeutta ja ohjaustangon korkeutta ja kulmaa voidaan 
säätää (saatavana erilaisia   ohjaustankoja). Madallettu runko 
helpottaa pyörälle nousua ja laskeutumista. V-jarrut ja käsijarrut 
edessä. Saatavana valinnaisena levyjarru takapyöriä varten. 
Suuri metallinen kuljetustaso takana. 

Paljon eri varustevaihtoehtoja ja optioita mm. 3- tai 7-vaihdetta, poljin-
pedaalit remmeillä, lantio- ja selkätuki, kotitreenauslaite jne. 
Katso lisävaruste-esite. 
Värit musta ja valkoinen. 
Pyöräkoko 20” Max. 110 kg.
Saatavana myös sähköavusteinen 
Freedom 2217E. Max. 17 km/h.
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Ominaisuudet

NV VERMEIREN BELGIUM 
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20 
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Säären sisämitta 
68-88 cm

Tekniset tiedot

Nousukorkeus
vain 174 mm

Manuaalivaihteet

Akkukotelo (Freedom E) Eri poljinpedaaleja saatavana

Tyylikkäät efektit

Vartalotuki

Levyjarrut takapyöriin lisävarusteena

Vartalotuki

Lukittava takaboxi lisävarusteena Juomapulloteline lisävarusteena

Värit: musta ja valkoinen 
Saatavana myös Freedom E 
sähkömoottoriavusteinen nopeus max 17 km/h

Satulakorkeus 
72-88 cm

Vaihtoehtoina 
3- tai 7 vaihteinen 
tai vaihteeton
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Ormesa BUG

Valittavissa 2 eri istuinkokoa S ja M ja 2 eri väriä; tum-
man- tai vaaleanharmaa, jossa pinkki, turkoosi tai mintun-
vihreä tehosteväri. Halutessa tehostevärejä voi valita 
myös ristiin Kallistettava (35° / 40°) istuin kasvaa lapsen 
mukana.  Istuma-asentoa tukevat säädettävät vartalotuet 
ovat vakiona. Päällinen on konepestävää, paloturvallista ja 

kierrätettävää materiaalia, jolla Öko-Tex 1. 
luokan laatusertifikaatti.Istuimen lisäksi 
valittavissa erilaisia alustoja: Ulkokäyttöön: 
kokoontaitettava 4-pyöräinen ratasalusta, 
jossa istuinyksikön suuntaa voi vaihtaa, 
tai sisäkäyttöön: syöttöalusta, korkeussää-
dettävä alusta pienillä pyörillä tai matala 
sitterialusta. 

Ormesa BUG
- monikäyttöiset terapiarattaat ovat uudistuneet!
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Ominaisuuksia

Vaihtoehdot

869 4-pyöräinen ulkoalusta
Puhkeamattomat renkaat, suuntalukitus, rumpujarrut. 
Renkaat: Etu 17 cm /  Taka 25 cm (S) tai 30 cm (M).

856 syöttöalusta
10 cm renkaat ja yksittäislukittavat 
jarrut. Kaasujousellinen korkeuden-
säätö 34- 61 cm.

851 korkeussäädettävä alusta
7.5 cm renkaat ja jarrut. Kaasujousi-
korkeudensäätö  23 -39 cm.

850 sitterialusta
Mahdollistaa osallistumisen 
lattiatason aktiviiteetteihin

ÖKO-tex. 1. luokan paloturvallinen 
päällinen + Niska-/päätuki vakiona
pitää lapsen pään paikoillaan myös 
kallistetussa asennossa 

Lukitus / avausjärjestelmä sis. turvapainike, jotta    
istuin ei irtoa vahingossa rungosta

Selkäosa
muotoiltu kaarevakis, tukeva, 
kallistettava ja korkeussäädettävä

Ylösnouseva jalkatuki ja
ylöstaitettava jalkakouru

Säädettävä työntökahva
säädettävissä punaisilla painikkeilla. 

Törmäystestattu ISO7176-19
soveltuu kuljetukseen ajoneuvossa.
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ORMESA SRL 
Via A. Da Sangallo,1 
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m 
w w w. o r m e s a . c o m

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Tekniset tiedot

869

851

856
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ORMESA SRL 
Via A. Da Sangallo,1 
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m 
w w w. o r m e s a . c o m

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

863 Päätuki
mm. etu-taka, sivu-, kallistus- 
ja korkeussäätö

852 Päätuki

835 Muotoiltu päätuki

868 Vartalotukivyö

853 4-pistevyöliivi

894 45° lantiovyö

839 Turvakaari
kulmasäädettävä

905 Käsijarru avustajalle
alustaan 869

819 Kuomu 825 Sadesuoja
alustaan 869
(tarvitsee myös 
kuomun 819) 

818 Lämpöpussi
alustaan 869

934 Jousitetun päätuen 
kiinnitys (vain 863 kanssa)

834 Abduktiokiila 
pehmustettu, 
syvyyssäädettävä

903 5-pistevyöliivi

920 4-pistevyö

824 Tarjotin/pöytälevy
läpinäkyvä, syvennys ja 
reunat, kulmasäädettävä

842 Ergonominen päätuki

838 Sivu-/vartalotuet

834R Abduktiokiila 
pehmustettu, syvyys- ja 
säädettävä abduktio

906 5-pistevyö

827 Nilkkaremmit

824R Tarjotin/pöytälevy
sisäalustoille
hygieenisestä materiaalista, 
ei reunoja, tarttumaton pinta

854 Varjo alustaan 869
samaa materiaali kuin 
verhoilu

922 Happipulloteline
alustaan 869

892 jalkatuen pehmuste

921 jalkalauta sisarukselle
min 15 kk / Max. 20 kg
alustaan 869

858 Verkkokori 
alustaan 869

891 taksikoukkusetti
alustaan 869

935 Happipullon pidike alustaan 869 
max korkeus 600 mm (sis venttiili) x Ø 
140 mm. Voidaan kokoontaittaa irrotta-
matta lisävarustetta

911 Pidike lääketieteellisille 
laitteille alustaan 869

Rattaat voi
taittaa irrotta-
matta näitä
lisävarusteita

Lisävarusteet
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Ormesa Novus

Kokoontaittuvat NOVUS-rattaat kasvaa lapsesi mukana. 
Novuksessa on leveys- ja syvyyssäädettävä istuin, kulma- ja 
korkeussäädettävä selkäosa, korkeussäädettävät yhtenäinen 
jalkatuki ja työntökahva. Käyttöä helpottavat myös kääntyvät 
etupyörät, suuret takapyörät, rumpujarrut avustajalle sekä 
helppokäyttöiset kokoontaittolukkomekanismit. 

Päällinen on Ökö Tex 1. luokan hyväksytty, irrotettava, 
pestävä, sini-musta kangasverhoilu, jossa paikat lisävarus-
teiden asennusta varten. 3 istuinkokoa. 

Max. käyttäjäpainot 45 / 55 / 65 kg. Paino 15,9 kg - 21,6 kg koosta ja 
kokoonpanosta riippuen. Törmäystestettu ANSI RESNA WC 19, sovel-
tuu käytettäväksi ajoneuvossa eteenpäin suunnattuna istuimena.

Lisävarusteena saatavana mm. päätuki, 
vartalotuet, abduktioreisiremmit, jalka-
terää suuntaavat jalkaremmit, 
kuomu, sadesuoja ja lämpöpussi sekä 
erilaisia turvavyövaihtoehtoja.

Ormesa NOVUS kokoontaittuvat rattaat
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Päätuki (LI)
asennuspaikka päätuelle

5-piste liivivyö  (LI)
asennuspaikka turvavöille

Vartalotuet  (LI)
asennuspaikka vartalon 
sivutuille

Kääntyvät etupyörät 
7” (17,5 cm) 
kääntyvät etupyörät 

Hengittävä 
kangasverhoilu 

Takarenkaat jarruilla
12” (30 cm) ilmakumi-
renkaat
puhkeamattomat 
takarenkaat pyynnöstä

Kokoontaitettava 
runko
taittuu helposti 
kasaan 

Pohjetuki
kangasta

Jalkatuki
yhtenäinen 
jalkalauta

Ominaisuudet

Tekniset tiedot

ORMESA
Via A. Da Sangallo,1 
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m 
w w w. o r m e s a . c o m

Valmistaja:

Novus on törmäys-testattu ISO7176-19 
mukaisesti ja soveltuu kuljetukseen ajoneu-
vossa.
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Ormesa CLIP

Kevyet, leveyssuunnassa kokoontaittuvat Clip-rattaat on 
helppoja työntää kaikilla alustoilla. Niissä on 4-pyöräinen 
ratasalusta, puhkeamattomat pyörät ja jarrut avustajalle, 
helppokäyttöiset lukkomekanismit ja iskunvaimentimet. 
Hengittävä sini-harmaa kangasverhoilu. 4 kokoa 1-3 ja 4. 
Paino 10,8-12,5 kg. Max. 30-76 kg koosta riippuen. 

Lisävarusteena saatavana mm. päätuki, 
vartalotuet, abduktioreisiremmit, jalka-
terää suuntaavat jalkaremmit, kuomu, 
sadesuoja ja lämpöpussi sekä erilaisia 
turvavyövaihtoehtoja.

Ormesa CLIP
- kokoontaitettavat sateenvarjorattaat

Tarjouspyynnön vaatimukset 1 - 11
merkattu punaisella. ks. myös seur.sivut
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Ormesa CLIP

Turvallisuus

Via A. Da Sangallo,1 
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m 
w w w. o r m e s a . c o m

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Valmistaja:

Tekniset tiedot

MITTATIEDOT CLIP 1 CLIP 2 CLIP 3 CLIP 4

A: Selkäosan leveys 40 cm 40 cm 40 cm 45 cm

B: Istuinleveys 33 cm 33 cm 36 cm 33 - 45 cm*

C: Kokonaisleveys 51 cm 51 cm 51 cm 57 cm

D: Kokonaiskorkeus 99 cm 99 cm 104 cm 113 cm

E: Selkäos.kallistus 0° - 12° 0° - 12° 0° - 12° 0° -10°

F: Istuinsyvyys 25 cm 30 cm 35 cm 38 cm

G: Selkäosan korkeus 55 cm 59 cm 64 cm 71 cm

H: Istuinkallistus 18° 18° 18° 20°

I: Istuinkorkeus 46 cm 48 cm 49 cm 59 cm

L: Säärimitta 12 - 20 cm 21 -31 cm 27 - 37 cm 37 - 47 cm

M: Pituus ilman jalkalautaa 73 cm 73 cm 79 cm 82 cm

N: Kokonaispituus 80 cm 88 cm 96 cm 105 cm

O: Pituus kokoontaitettuna 110 cm 110 cm 115 cm 115 cm

P: Korkeus kokoontaitettuna 30 cm 30 cm 32 cm 56 cm

Q: Leveys kokoontaitettuna 34 cm 34 cm 35 cm 34 cm

R: Käyttäjän pituus 110-125 cm 120-140 cm 135 -155 cm 150 -175 cm

Kokonaispaino 10,8 kg 11 kg 11,2 kg 13,5 kg

Max käyttäjäpaino 30 kg 35 kg 40 kg 76 kg
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Ominaisuudet

Päätuki (LI)
asennuspaikka päätuelle

5-piste liivivyö  (LI)
asennuspaikka liivivöille

Vartalotuet  (LI)
asennuspaikka vartalon 
sivutuille

Semi-kiinteä istuin
sisäänrakennetuilla
alumiinivahvikkeilla

Kääntyvät etupyörät 
15/17,5 cm kääntyvät etupyörät 
Etupyörien suuntalukitus
lisävarusteena (812)

Hengittävä 
kangasverhoilu 

Puhkeamattomat renkaat 
20/25 cm puhkeamattomat 
takarenkaat 
seisontajarruilla

Kevyt kokoontaittuva alumiinirunko

Lukittava runko
taittuu helposti kasaan 

Pohjetuki
kangasta

Jalkatuki
yhtenäinen 
korkeussäädettävä
jalkalauta

Verkkokassi 
selkäosan takana

CLIP 4
 

Istuin on helppo laskea alas sivussa 
olevan käsivivun avulla.

Jalalla toimiva painike hel-
pottaa istuimen ylösnostoa.

CLIP 1-3
 Selkäosan  

kulmansäätö

Selkäosa säädettävissä  
3 asentoon kätevien  
vetoketjujen avulla

Istuimen ja selkäosan kaarevak-
si muotoillut alumiinitangot
lisäävät tukevuutta.
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Lisävarusteet

CLIP 4
 

835 Päätuki 816 Sivutuet 853 Turvavyöliivi

903 5-pisteturvavyöliivi906 5-pisteturvavyö 817 Abduktiojalkaremmit

827 jalkaremmit894 45° lantiovyö 819 Kuomu

825 sadesuoja818 Lämpöpussi 812 Suuntalukitus etupyöriin

Kallistettava, hengittävä,  
puolijäykkä istuin, syvy-
ys- jalaeveyssäädettävissä 
pehusteilla, sisäpuolella 
alumiinituet: tangot antavat 
oikean jäykkyyden ja 
lisäävät istuimen tukevuutta 
murtumatta sen käytöstä. 
Tangot eivät estä verhoilun 
hengittävyyttä.

Puhkeamattomat renkaat
Clip 1-2-3: edessä 15 cm, kääntyvät 
takana 20 cm, liukuvat, itsenäiset jarrut,
varustettu kuulalaakereilla.
Clip 4: edessä 17,5 cm, kääntyvät
takana 25 cm, varustettu kuulalaake-
reilla ja itsenäisillä rumpujarruilla.

Jalkatuet
 
Korkeussäädettävät. 
Erilliset, irrotettavat jalka-
levyt saatavina kokoihin 
1-2-3, kulmasäädettävä 
yhtenäinen jalkalauta  
myös kokoon 4.

Säädettävä istuin

Seisontajarrut
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Terapiarattaat 
kääntyvällä etupyörällä

JOSI-Wismi

Terapiarattaat

John GmbH JOSI-Wismi lasten terapiarattaat ovat moneen eri 
käyttöön tarkoitetut lasten terapiarattaat suurilla takarenkailla ja 
yhdellä etupyörällä. Jousitetut takapyörät kulkevat kevyesti myös 
epätasaisessa maastossa, lumessa, retkellä ja pidemmälläkin 
matkalla. JOSI-Wismiä voikin käyttää myös juoksurattaina ja 
polkupyörävaununa poistamalle etupyörä.

Saatavana kokonaan pehmustetut terapiarattaat istuinjärjestel-
mällä tai kevyempi alusta/runko+istuinjärjestelmä -versio. 

JOSI-Wismin voi muuntaa myös polkupyörän perävaunuksi. 
Kolme kokoa S, M ja L. 3 iloista värivaihtoehtoa. 
Erikoistilauksesta myös muita värejä.
Max. käyttäjäpaino 85 kg.

Saatavana kattava valikoima lisävarusteita mm. adaptereilla 
muunnettavat istuinkallistus 35°, auton turvaistuinvalmius ja 
polkupyörän perävaunu kiinnikkeet, kääntyvä etupyörä, kuo-
mu, erilaisia turvavöitä, pinnasuojia sekä jalka- ja sivutuet. 

JOSI-Wismi terapiarattaat

Istuinjärjestelmä 
ja runko

Polkupyörän perävaunu
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Värivaihtoehdot

John GmbH
Ziddelrasen 1b

D-99830 Treffurt, Germany
Tel: +49 36923 8388-0
 info@johngmbh.com

www.john.comMuut tilausväri-
vaihtoehdot

Mansikka 
/harmaa

runko

Lime 
/harmaa

Tekniset tiedot

Merensininen
/harmaa

runko

Koko   S        M  L

Leveys (B)  79 cm      79 cm             79 cm
Pituus (L)  156 cm         167 cm           178 cm
Korkeus (H)  111 cm          111 cm           121 cm
Sisäleveys (I)  47 cm            47 cm            47 cm
Kuljetusmitat     68x67x62cm   68x67x62cm   68x71x64 cm
Max.kuormitus 85 kg             85 kg              85 kg
Paino  16 kg             17 kg              19,5 kg
Takarenkaat  20“                20“                 20“

• Säädettävä päätuki
• Rintakehätuet / sivutuet
• Säädettävä  haarakiila
• Säädettävä putkireunus ja  

istuinleveys
• Säädettävä jalkatuki
• Irrotettava 5-pisteturvavyö
• Päällismateriaalit: hengittävä Spacer ja Nylon

• Asennuslevyllä istuimen kallistus 35° 
• Asennuslevyllä kiinteä istuinkulma 6° tai 18°
• Vetovarrella muunto pyörävaunuksi
• Istuinkallistus käsiohjaimesta
• Muuntuva selkäosan päällinen, jossa  

tuplavetoketju
• Erilaisia adaptereita istuinjärjestelmille ja  

auton turvaistuimille (Carseat Pro)

•    Integroitu istuinjärjestelmä

•   Lisätoimintoja adaptereilla ja lisävarusteilla

• Monikäyttöiset terapiarattaat/   
istuinjärjestelmä+runko/ 
pyörävaunu

• Säädettävä istuinjärjestelmä
• 5-piste-turvavyö
• Adapterilla istuinkallistus 35°
• Asennon asemointi keskelle

Ominaisuuksia
Juoksurattaat

Terapiarattaat

Polkupyörän 
perävaunu

Jousitetut pyörät

Kokoontaitettava
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Kangoo monitoimirattaat ja Largoo pyörätuolirattaat – 
liikkumisen riemua perheiden yhdessäoloon! Kangoo 
Classic ja Kangoo Vario toimivat yhtälailla polkupyörän 
peräkärrynä, rattaina kuin autossa turvaistuimena. 
Largoossa yhdistyvät rattaat ja pyörätuoli. 
Lisävarusteiden avulla rattaat muokataan yksilöllisiin 

tarpeisiin sopivaksi: jalkatuet, pehmusteet, 
vyöt, aurinko-, sade- ja hyttyssuojat sekä 
lämpöasut. Kevyesti rullaavat rattaat 
toimivat haasteellisemmassakin maastossa   
mahdollistaen luonto- ja retkeilyelämykset 
niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

KANGOO Classic, Vario & Largoo 

Kangoo
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Ominaisuudet

Kangoo monitoimirattaat
Kangoo on aidosti 3in1-apuväline! Classic- ja Vario-malleja voi käyttää 
polkupyörän peräkärrynä, rattaina sekä autossa turvaistuimena. 
Hyvien säätöominaisuuksiensa ansiosta Kangoo kasvaa lapsen mukana. 
Alumiininen, pulverimaalattu runko kestää kulutusta!  
Rumpujarrut lukituksella lisäävät käyttöturvallisuutta.

Kangoo Classic

Classic soveltuu taaperosta teiniin. Saatavana 3 kokoa, joista koot 1 ja 2 ovat 
myös tyyppihyväksyttyjä turvaistuinkäytössä. Iloiset värit ja kulutusta kestävät 
verhoilumateriaalit soveltuvat erinomaisesti lasten ja nuorten käyttöön. 

Kangoo Vario 

Variossa on käyttömukavuutta lisäävä jousitus ja monipuoliset säätömahdol-
lisuudet. Koko 2 on suunniteltu yli 5-vuotiaille ja koko 3 toimii teini-ikään asti. 
Teleskooppisten jalkatukien kulmaa voi säätää portaattomasti. Polvien kulma 
on säädettävissä 85° - 123°. Tilauksesta Varioon saa rakenteellisia muutoksia, 
jotka mm. lisäävät istuimen syvyyttä ja selkänojan pituutta. Koko 2 on 
tyyppihyväksytty auton turvaistuimeksi. 

Kangoo Largoo

Largoo on suunniteltu nuorille ja aikuisille. Largoo yhdistää pyörätuolin ja 
rattaiden hyödyt. Säätömahdollisuuksiensa ansiosta rattaille on matala 
pääsy. Istuimen kallistusta voi säätää ja päättää, onko käyttäjä istuvassa 
vai makuuasennossa. Vakiotoimitukseen sisältyy mekaaninen säätölaite 
(kallistamiseen, nostamiseen ja laskemiseen), kääntyvät ja teleskooppiset 
sääri- ja jalkatuet sekä lukittavat rumpujarrut. 

Largoon laadukas jousitus helpottaa rattaiden käsittelyä maastossa ja lisää 
käyttömukavuutta. 
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BoGeTec GmbH
Reha-Technik
Haldenstrasse 10
88515 Langenenslingen-Ittenhausen

Tel: +49 (0)7376 / 962269
Fax: +49 (0)7376 / 962270

http://www.bogetec.de

Lisävarusteet
Kangoo Classicin ja Kangoo Varion sekä Largoon lisävarustevalikoima on kattava. Rattaat saa helposti muokattua 
käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Erilaiset tuet ja tyynyt auttavat mukavan asennon löytämisessä. Ja lämpöasut tekevät 
liikkumisesta ja retkeilystä miellyttävää myös viileämmillä keleillä. 
Seuraavassa esimerkkejä lisävarusteista:

• kääntyvä etupyörä
• aurinkovarjo hyttyssuojalla, sadesuoja
• polkupyörään kytkentäsetti (Classic, Vario)
• tavaralaatikko
• jalakset
• jalkatukien pidennin tai lyhennin (Classic, Vario)
• erilaisia turva- ja tukivöitä: liikennekäyttöön hyväksytyt 5-pistevyöt, 

nivushihnat, rinta-olkahihnat, lantiovyöt, jalkatuet tarranauhoin
• tyynyjä ja tukia: istuintyyny haaratapilla, selkätyyny, rintakehän

tukityyny, skolioosituet, niskatuki (sivutuella tai ilman),  
käsituet lannetyynyillä

• lämpöasut (koot 116–176): helposti päällepuettavat lämpöhihat, housut ja
hupullinen lämpötakki sivuvetoketjuilla

Lisävarusteet

Koko 1 Koko 2 Koko 3

Leveys (rattaat) 64 cm 64 cm 68 cm

Leveys (pyörän peräkärry) 74 cm 74 cm 78 cm

Pakkauksen koko (p x l x k) 78 x 53 x 42 cm 88 x 53 x 42 cm 88 x 58 x 42 cm

Tuotteen koko kasattuna (p x l x k) 125 x 64 x 111 cm 125 x 64 x 111 cm 140 x 71 x 120 cm

Työntöaisan leveys 90 - 111 cm 90 - 111 cm 100 - 120 cm

Rengaskoko 20” 20” 20”

Maksimikuoritus ~ 40 kg ~ 40 kg ~ 60 kg

Paino 14,5 kg 14,5 kg 16,5 kg

Istuimen syvyys (pehmustettu) 27 cm 33 cm 43 cm

Istuimen leveys (pehmustettu) 27 cm 35 cm 39 cm

Selkänojan korkeus 58 cm 65 cm 80 cm

Kangoo Vario
Koko 2 Koko 3

64 cm 68 cm

74 cm 78 cm

88 x 53 x 42 cm 88 x 58 x 42 cm

125 x 64 x 111 cm 140 x 71 x 120 cm

90 - 111 cm 100 - 120 cm

20” 20”

~ 40 kg ~ 60 kg

14,5 kg 16,5 kg

33 cm 43 cm

35 cm 39 cm

65 cm 80 cm

Kangoo Largoo
Koko L Koko XL

74 cm 74 cm

52 cm 52 cm

135 x 74 x 110-130 cm 135 x 74 x 110-130 cm

+/- 15 cm +/- 15 cm

20” 20”

~ 100 kg ~ 100 kg

28 kg 32 kg

43 cm 45 cm

39 cm 49 cm

80 cm 80 cm

Kangoo Classic

Tekniset tiedot

Runkovärit:

Verhoiluvärit:

Kangoo monitoimirattaissa on käytetty iloista väripalettia. Verhoilun pintamateriaali on pehmustettua 
Cordura-kangasta, joka kestää moninkertaisesti enemmän kulutusta kuin tavallinen nylonkangas. 
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Kangoo Largoo
Koko L Koko XL

74 cm 74 cm

52 cm 52 cm

135 x 74 x 110-130 cm 135 x 74 x 110-130 cm

+/- 15 cm +/- 15 cm

20” 20”

~ 100 kg ~ 100 kg

28 kg 32 kg

43 cm 45 cm

39 cm 49 cm

80 cm 80 cm

Ormesa Grillo

Ormesa Grillo -kävelytelineet ovat suunniteltu 
lasten, nuorten ja aikuisten kävelyn harjoittelu-
un ja tuentaan. Grillo-tuotteissa on patentoitu 
korkeudensäätöjärjestelmä, jonka ansiosta se 
tarjoaa aina optimaalisen tuennan käyttäjälle. 

Ormesa Grillo  lasten kävelytelineet

Valittavissa 7. eri mallia: edestä työnnettävät 
tai takaa työnnettävät posterior-mallit. 
Koot: MINI, S, M ja L.
Max. 110 kg koosta riippuen.

Saatavilla laaja valikoima erilaisia vartalo-  
ja käsivarsitukia sekä valjaita:
Vartalotuki antaa vakaan tuennan eri asen-
noissa. Lantiotuki varmistaa vakaan ja 
turvallisen asennon. Kyynärvarsituki tarjoaa 
ergonomisen tuen ylävartalolle. 
Käsikahvat antavat tukea ylävartalolle. 
Työntökaari mahdollistaa kävelytelineen 
helpon liikuteltavuuden. Valjaat tukee 
käyttäjää ja tasoittaa painetta kävelyssä.
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Front Drive vaihtoehdot

Posterior vaihtoehdot

Lantiotuki ja työntökaari 
Käyttäjille, joilla on kohtalainen 
vartalotuki, mutta vaatii  
lantion tukea.

Lantiotuki ja kyynärvarsituet
Käyttäjille, joilla on kohtalainen 
vartalotuki, mutta vaatii  
lantion tukea. Kyynärvarsituet  
helpottaa vartalon hallintaa.

Lantiotuki, vartalotuki
ja työntökaari 
Käyttäjille, jotka tarvitsevat sekä 
lantio- että vartalotukea. 2 itse-
näistä tukea mahdollistavat vartalon 
taivutuksen joka helpottaa kävelyä.

Lantiotuki, työntökaari
ja pöytä
Käyttäjille, jotka tarvitsevat sekä 
lantion edestä että vartalotukea. 
Yläraajatuki helpottaa vartalon 
hallintaa.

Katso lisävarusteet uudesta 
Grillo esitteestä!

Lantiotuki ja käsikahvat
Käyttäjille, joilla on kohtalainen 
vartalotuki, mutta vaatii  
lantion tukea.

Lantiotuki ja kyynärvarsituet
Käyttäjille, joilla on kohtalainen 
vartalotuki, mutta vaatii  
lantion tukea. Kyynärvarsituet  
helpottaa vartalon hallintaa.

Lantiotuki, vartalotuki
ja käsikahvat
Käyttäjille, jotka tarvitsevat sekä 
lantio- että vartalotukea. 2 itse-
näistä tukea mahdollistavat vartalon 
taivutuksen joka helpottaa kävelyä.
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Tekniset tiedot

ORMESA SRL
Via A. Da Sangallo,1 
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m 
w w w. o r m e s a . c o m

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä 
esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility 
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Ominaisuuksia

Mitta-asteikot runkoputkissa Kulmansäätö leveyden ja ympärysmitan säätö 

Ergonomiset valjaat Korkeudensäätö (koko L korkeussäätö
rungossa)

Syvyyssäätö etu-takasuunnassa

Helppo taittaa kasaa ja kuljettaa

Takapyörät: 
- Anti-rollback: estää taaksepäin valumisen
- Jarrusäätö vähentää kävelynopeutta. 5 asentoa.
- Seisontajarru: punainen painike.
Kääntyvät etupyörät:
- Ohjattavat pyörät: estävät etupyörien pyörimis- 
  tä, takaa suoran kulkusuunnan ja mahdollistaa
  liikkumisen yksinomaan käyttövoimalla
- Vaihtamalla pyörien paikkaa voi front drive 
  kokoonpanon muuttaa posterioriseksi ja 
  päinvastoin
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Ormesa 
Dondolino

Ormesa Dondolino -seisomateline on suunniteltu käytettäväksi 
lapsen normaalissa elämänrytmissä aina kodista kouluun saakka. 
Se parantaa lapsen kykyä sopeutua eri ympäristöihin ja tehostaa 
vuorovaikutusta ympäröivään maailmaan. Seisomatelineessä on 
toimintavarmat jarrut.

Dondolino-seisomatelineen säätömahdollisuudet:
• Pöydän korkeus, syvyys ja kallistus
• Rungon kallistus
• Polvitukien syvyys-, leveys-, korkeus- ja rotaatiosäätö

Ormesa Dondolino seisomateline on uudistunut!

• Kantapään syvyys ja leveys
• Lantiotuen ympärys ja korkeus säädettävissä,  
   rotaatiosäätö eteen ja taakse
• Rintatuen (vain koot 2 ja 3) ympärys ja korkeus säädettävissä, 
   rotaatiosäätö eteen ja taakse
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Ominaisuuksia

Tekniset tiedot

Ormesa Dondolino seisomateline on uudistunut!

Irroitettava koivupuinen 
pöytälevy 
(säädettävä korkeus, 
syvyys ja kallistus) 

Runko on maalattu epoksimaalilla ja 
myrkyttömillä aineilla. Kromatut ja 
säädettävät osat, joiden säätöön ei 
tarvitse työkaluja.

Polvityynyt (säädettävä korkeus, syvyys, leveys ja polvikulma). 

Rintatuen ympärys ja 
korkeus säädettävissä

Lantiotuen korkeussäätö, 
rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Kantapäätukien leveys ja syvyys on säädettävissä. 

Pyörien halkaisija on 75mm. 
Takapyörissä on toimintavar-
mat jarrut. Pyörien ansiosta 
lasta on helppo siirtää eri 
tilojen välillä.

Kallistus 0° - 11°/14°/19 ° 
koosta riippuen

Kokoontaitettava runko

Helppo säätää 
ilman työkaluja
uusista vihreistä 
säätönupeista

Merkityt putket
auttavat helposti 
löytämään terapeutin 
määrittelemät säädöt
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Ormesa Mini Standy
Mini Standy DJ

Ormesa MiniStandy -seisomatelineet 
tarjoavat yksilölliset säätömahdollisuudet. 
Niissä on tarrasäädettävät lantio- ja rintatuki, 
polvituet, kantapidikkeet sekä 
säädettävä iso pöytälevy. 
3 kokoa.

Ormesa MiniStandy ja MiniStandy DJ seisomatelineet lapsille

MiniStandy  DJ seisomatelineen äänilähteen ansi-
osta (patentoitu audiojärjestelmä) värähtely 
tuntuu seisomatelineen rungossa ja muissa 
tuoteosissa. Tämä antaa lapselle stimuloivan 
aistikokemuksen ja parantaa vuorovaikutusta 
ympäristön kanssa. 3 kokoa.
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Ominaisuuksia

Tekniset tiedot

Irroitettava pöytälevy 
(säädettävä korkeus, syvyys ja kallistus) 

Runko on maalattu epoksimaalilla ja 
myrkyttömillä aineilla. Kromatut ja 
säädettävät osat, joiden säätöön ei 
tarvitse työkaluja.

Polvityynyt (säädettävä korkeus, syvyys, 
leveys ja polvikulma). 

Seisomatelineenkontrollipaneelilla ja 
QR-koodilla voidaan hyödyntää sovelluk-
sia.

Seisoma-alustan pohjassa on kiinteä 
patentoitu moduulijärjestelmä, joka 
pystyy tuottama-an ääni- ja video-
signaaleista värähtelyä.

Rintatuen ympärys ja korkeus säädet-
tävissä, rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Lantiotuen korkeussäätö, rotaatiosäätö 
eteen ja taakse.

Kantapäätukien leveys ja syvyys on 
säädettävissä. 

Pyörien halkaisija on 75mm. Takapyörissä on 
toimintavarmat jarrut. Pyörien ansiosta lasta 
on helppo siirtää eri tilojen välillä.

Säädettävä tuenta tarranauhoilla

edestä ja takaa 
säädettävä 
rintatuki
ja lantiotuki 

Jalkojen lähennys ja loitonnus 
säätö

Säädettävät polvituet

Irrotettava työpöytä, jonka korkeus ja 
syvyys on säädettävissä

Ormesa MiniStandy ja MiniStandy DJ seisomatelineet lapsille
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Ormesa APP

Ormesa APP multisensorinen seisomateline

Ormesa APP Multisensorial Standing - 
seisomateline on kuten MiniStandy, mutta  
sen seisoma-alustassa on elektroniikkayk-
sikkö, johon voi kytkeä erilaisia multisenso-
risia audiolaitteita.

APP muuntaa minkä tahansa äänisignaalin 
värinäksi jalkapöydän alle sijoitetun patentoi-
dun elektroniikan ansiosta, johon voidaan liit-
tää minkä tahansa tyyppinen interaktiivinen 
oppimislaite, jossa on analoginen äänilähtö. 
Tällaisia laitteita voi olla vaikka tabletti, tieto-
kone, pelikonsoli, koulutusohjelmisto jne.

Värähtelyiksi muutetut äänet vahvistavat kun-
touttavaa toimintaa ja tekevät niistä dynaami-
sia, vuorovaikutteisia ja kiinnostavia. Staatti-
sesta asennosta tulee dynaaminen kokemus.

APP on poikkeuksellinen työkalu stimulaa-
tioon ja oppimiseen lapsille, joilla on aisti- ja 
motorisia haasteita.

APP:n avulla voi tehdä kuntoutusharjoituksia, 
jotka parantavat ryhtiä, ympäristön vuorovai-
kutusta, käden ja silmän koordinaatiota ja 
kognitiivisia taitoja. Terapiasta tulee miellyttä-
vä ja hauska hetki, joka voi herättää lapsen 
huomiota ja motivaatiota. Erilaiset aktiviteetit, 
joita voidaan tarjota Appin avulla, helpottavat 
terapeuttisia harjoituksia ja kannustavat 
lapsen osallistumiseen.

Erilaisia syy-seuraus-sovelluksia esim. säh-
körummut, voidaan käyttää kognitiiviseen ja 
motoriseen harjoitteluun: esim. eri rummut 
tuottavat eri voimakkuuden ääniä ja tärinää. 
tai esimerkiksi kilpa-autovideon katsominen, 

jossa eri moottorin kierrosluvut tuottavat 
erilaisia   värähtelyjä, tekee kokemuksesta 
todellisemman ja hauskemman lapselle. 
Tärinä etenee koko rakenteessa mukaan 
lukien alusta, polvi- ja vartalotuet ja pöytä, 
joiden avulla lapsi voi kokea ilahduttavia 
moniaistisia ärsykkeitä.

Seisomatelineessä on tarrasäädettävät lantio- 
ja rintatuki, polvituet, kantapidikkeet sekä 
säädettävä iso pöytälevy. Lisävarusteena 
saatavana mm. tablettiteline, tukien pienen-
nyspalat ja säädettävä päätuki. 
3 kokoa. Tarkoitettu lapsille, joiden pituus 
max.100 / 125 / 150 cm ja paino 
max. 35 / 45 / 55 kg.



65

Tekniset tiedot

Ormesa APP multisensorinen seisomateline

Ominaisuuksia

Irroitettava pöytälevy 
(säädettävä korkeus, syvyys ja kallistus) 

Runko on maalattu epoksimaalilla ja 
myrkyttömillä aineilla. Kromatut ja 
säädettävät osat, joiden säätöön ei 
tarvitse työkaluja.

Polvityynyt (säädettävä korkeus, syvyys, 
leveys ja polvikulma). 

Seisomatelineenkontrollipaneelilla ja 
QR-koodilla voidaan hyödyntää  
sovelluksia.

Seisoma-alustan pohjassa on kiinteä 
patentoitu moduulijärjestelmä, joka 
pystyy tuottama-an ääni- ja video-
signaaleista värähtelyä.

Rintatuen ympärys ja korkeus säädet-
tävissä, rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Lantiotuen korkeussäätö, rotaatiosäätö 
eteen ja taakse.

Kantapäätukien leveys ja syvyys on 
säädettävissä. 

Pyörien halkaisija on 75mm. Takapyörissä on 
toimintavarmat jarrut. Pyörien ansiosta lasta 
on helppo siirtää eri tilojen välillä.

Säädettävä tuenta tarranauhoilla

APP:n kanssa toimivia sovelluksia Apple ja Android laitteisiin voit ladata osoitteesta: www.ormesa.com/en/app-applications/
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Sorg
Boogie Drive

SORG Boogie Drive seisomatelineessä on kelaus-
pyörät, jotka mahdollistavat lapsen omatoimisen liikku-
misen ja ylettymisen katsekorkeudelle. Kaasujousella 
toimiva teleskooppikeskuspilari voidaan säätää portaatto-
masti 0°– 15° kulmaan.
 
Käsivarren ja olkapään sekä kelauspyörän välinen oikea 
asento sekä renkaiden camber-kulma voidaan säätää 
0° / 3° / 6° / 9° / 12°, jolloin käsien liikerata saadaan 
täsmälleen lapsen fyysisten mahdollisuuksien 
mukaiseksi.

Boogie Drivea on 3 kokoa ja ne on tar-
koitettu 80–150 cm pituisille, max 60 kg 
lapsille ja nuorille. Rungon leveydet 36 / 
40 / 44 cm (+4 cm). Kelauspyörien koot 
24”/26”/28”/30”/32”/36”.
Saatavana myös Boogie Swing 
ja Boogie Fix seisomatelineet.

Sorg Boogie Drive
seisomateline kelauspyörillä
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Tekniset tiedot

Ominaisuuksia

Lukittava 
takapehmuste

Kaasujousikallis-
tuksen jalkapoljin

Säädettävät polvi-
pehmusteet

Kallistettava 
keskipilari

Soveltuu istuimeksi ajo-
neuvoon ISO 7176-19 
mukaisesti

Värit ja materiaalit

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794 
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esiteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita. 
© 2018 Camp Mobility Finland

 

BOOGIE DRIVE Käyttäjän pituus   Rungon leveydet    Kelauspyörät  Camber   Kallistus   Max.käyttäjäpaino
                                koko 1:   80-110 cm      36/40/44 cm          24”/26”/28”    0°, 3°, 6°, 9°, 12°  max. 15°            60 kg
  koko 2: 100-130 cm        (+4 cm)                30”/32”/36”
  koko 3: 120-150 cm

Erilliset jalkatuet 
jalkaremmeillä

Voidaan säätää 0°– 15° kulmaan. Rintakehätuki ja 
sivutuet

Posterior-
ristikkoalusta 
kammella

Yhtenäinen jalkalauta Terapiapöytä
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Ormesa Standy

Standy-seisomateline soveltuu itsenäisesti tai avustettuna 
seisomaan nousevalle käyttäjälle. Seisomateline tarjoaa 
yksilölliset säädöt esimerkiksi rintatuessa, kanta-pidikkeissä, 
polvituissa ja pöytälevyssä. Seisomatelineeseen on mah-
dollista saada lisävarusteena niskatuki ja sivutuet lantiolle 

2 kokoa: Standy 4 aikuisille 
max 120 kg 
Standy 3 lapsille ja nuorille
110-160 cm, max 90 kg.

Ormesa Standy seisomatelineet lapsille, nuorille ja aikuisille

Standy 3

Standy 4
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Via A. Da Sangallo,1 
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m 
w w w. o r m e s a . c o m

Valmistaja:

Tekniset tiedot

A A
BB

C C

D

D

G

L

E E

F F

L

G

13-29

21-32

10
-2

5 12
-2

6

H

A: Kokonaispituus

B: Jalustan pituus

C: Korkeus jalkatuesta selkätukeen

D: Korkeus jalkatuesta reisitukeen 

E: Jalustan leveys

F: Korkeus jalkatuesta polvitukiin

G: Kokonaisleveys

L: Rintatuen leveys

H: käyttäjän pituus

Kokonaispaino

Max. käyttäjäpaino

ssttaannddyy  33
89 cm

76 cm

63 to 93 cm

81 - 121 cm 

69 cm

24 -49 cm 

74 cm

30 cm

110 - 160 cm 

30 kg

90 kg

ssttaannddyy  44
100 cm

85 cm

72 -106 cm 

84 - 129 cm 

79 cm

30- 57 cm 

80 cm

39 cm

135 - 180 cm 

38 kg

120 kg

Ominaisuudet

Pöytälevy, 
korkeussäädettävä, 
sivuilla turvalevyt

Korkeussäädettävä rintatuki

Polvituet
Korkeus-, syvyys- ja 
leveyssäädöllä

Kantapidikeet 
Syvyys- ja leveyssäädöllä

Seisontalevy
Liukumisen estävä 
alumiinialusta

Korkeus-
säädettävä runko

Turvalukot selkätuelle

Kaksi kuljetuspyörää 

Standy 3 Standy 4Lisävarusteet

861 - 4 pyörää jarruilla 

(paketti)
902 - Säädettävät jalkatuet ja hihnat 
(edessä)

857 - Sivutuet lantiolle 865 - Pää-/niskatuki
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Ormesa Standy
Electro Wing

Ormesa Standy Electro Wing - seisomaan nostava seisomateline sähkötoiminnoilla

Ormesa Standy Electro Wing on verkkovirralla 
toimiva seisomateline,joka mahdollistaa seiso-
ma-asentoon nousun suoraan pyörätuolista. 
Seisomatelineessä on säädettävät kantapää-

pidikkeet, -polvituet ja -pöytälevy.  
Seisomatelineeseen on mah-
dollista saada lisävarusteena 
lantio-, hartia- ja päätuet.
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Via A. Da Sangallo,1 
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m 
w w w. o r m e s a . c o m

Valmistaja:

Tekniset tiedot

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Saatavana myös Standy Electro 
Wing Plus, jossa alusta on 6 cm 
leveämpi, jolloin leveämmällä 
pyörätuolilla mahtuu telineen väliin. 
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Pöytälevy, 
korkeus, syvyys ja 
kulma säädettävä

Polvituet
Korkeus-, syvyys- ja 
leveyssäädöllä

Kantapidikeet 
Syvyys- ja leveyssäädöllä

Seisontalevy 
koivuvaneria

Korkeussäädettävä runko

4 kääntyvää ja lukittavaa
pyörää mahdollistaa siirrot 
sisätiloissa

Pöytälevy 
koivuvaneria
- korkeus-
- syvyys-
- kulmansäätö

Ominaisuudet

Säädettävät polvituet
Polvituissa leveyden ja
korkeuden säätö sekä
mahdollisuus liikuttaa
polvitukia eteen ja taakse 
sekä lisätä ja vähentää 
abduktiota.

Hätäpainikkeet

Toinen sijaitsee hoitajan ohjauspaneelissa ja toinen 
käyttäjän painike pöytälevyn alla.  
Syvyys säädettävissä 4 ruuvilla.

Kantapäätuet
Kantapäätukien
leveyden säätö sekä
mahdollisuus liikuttaa
kantapäätukia eteen ja
taakse. Jalkaremmit 
eteen lisävarusteena.

Helppo siirtää sisätiloissa

Standy Electro Wingiä voi siirtää vaivattomasti 
sisätiloissa, joka kannustaa käyttäjän osallistumista
päivittäisiin toimintoihin. E.Wing on varustettu 
4:llä kääntyvällä ja lukittavalla pyörällä.

Pöydän korkeutta voi säätää nopeasti ja helposti 
kahdella kaasujousella, joka vähentää myös 
hoitajan työn kuormitusta.
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Pöytälevy 
koivuvaneria
- korkeus-
- syvyys-
- kulmansäätö

Lisävarusteet

902 - Jalan pidikeremmit

Ergonominen  
Nostovyö Standard ja Maxi
liukua estävällä vuorikankaalla

Saatavana myös mallit lantiovyöllä
908 -nostovyö lantiovyöllä Std

909 -nostovyö lantiovyöllä

866 -Lantio- hartia- ja päätuki867 - Lantiotuki
Säädettävät polvituet
Polvituissa leveyden ja
korkeuden säätö sekä
mahdollisuus liikuttaa
polvitukia eteen ja taakse 
sekä lisätä ja vähentää 
abduktiota.

Pöytälevyn liikuttaminen
eteen ja taakse

Pöytälevyn kallistus 23°

Käsiohjain  

Moottorin ja käsiohjaimen avulla käyt-
täjät voivat hallita nostovyötä itsenäi-
sesti, ja voivat nousta pystyasentoon 
ja palata takaisin istumaan ilman apua. 

Ohjauspaneelin on mahdollista 
ohjelmoida muistamaan nousun ja 
laskeutumisen reitti: tämä ominaisuus 
on erityisen hyödyllinen ettei tarvitse 
jatkuvasti pitää laskeutumis- ja nou-
supainikkeita painettuna alhaalla ja 
helpottaa pystysuuntaista nousemista

Kantapäätuet
Kantapäätukien
leveyden säätö sekä
mahdollisuus liikuttaa
kantapäätukia eteen ja
taakse. Jalkaremmit 
eteen lisävarusteena.

Korkeus- syvyys ja kulma-
säädettävä pöytälevy

Koivuvanerinen pöytälevy on varus-
tettu pehmustetulla kaarella ja sen 
korkeus on säädettävissä myös kaasu-
jousella. Syvyys ja kallistuskulma
säätyy 2 siipiruuvilla.
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Firefly SCOOOT  4 in 1

Firefly Scooot on pienille lapsille (max. 22 kg) 
suunniteltu ajopeli, jossa on neljä toimintoa:
konttaus/ryömintä, skoottaus, kelaus ja työntö.
Scoootin käyttö kehittää erityislapsen fyysisiä 
ja kognitiivisiä kykyjä.

Vakiomalliin sisältyy aina myös työntöaisa. Lisävarusteena saatava-
na korkeussäädettävä selkätuki ja selkätuen pehmuste.
Helppo kasata. Ei erillisia jarruja eli 
käytettävä tasaisella alustalla. 
Käyttö vain aikuisen valvonnassa.
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Ominaisuudet:

Tekniset tiedot

Valmistaja: 
Fireflyfriends Ltd 
19c Ballinderry Road 
Lisburn BT28 2SA 
Northern Ireland
T: (+44) 28 9267 8879 
E: hello@fireflyfriends.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2021

oranssi PU / 
mustat umpikumirenkaat
Punaiset,konepestävät 
pehmusteet

Scoootia voidaan käyttää sisällä ja ulkona 
tasaisilla alustoilla aikuisten valvonnassa.
Eri kokoonpanot eri kognitiivisille kehitys-
tasoille ja erilaisille aktiviteeteille
Lapsi hyötyy Scoootista, jos hän pystyy 
kannattelemaan omaa päätään.

Crawl = ryömintä

Scoot = potkuttelu

Ride = kelaus

Scooot 4 in 1 Koko

Lapsen ikä 2-6 vuotta

Max. käyttäjäpaino 22 kg

Istuinalustan leveys 230 mm

Istuinalustan pituus 400 mm

Kokonaispituus
(sis. työntötanko)

620 mm

Työntötangon 
korkeus

800-890 mm

Säädettävä  
Lantio-jalkalevy 
pituus (säärimitta)

520-630 mm

Renkaiden koko 9” (230 mm)

Selkänojan leveys 260 mm

Selkänojan korkeus 300 mm

Selkänojan pehmus-
teen korkeus

420 mm

Selkänojan pehmus-
teen sivuttaisleveys

790 mm (min)
1010 mm (max)

työntökahva vakiona

Advanced Backrest 
Selkäosan pehmuste 
lisävarusteena

Korkeussäädettävä 
selkäosa lisävarusteena

Mustat 9” umpikumirenkaat

Useita eri 
konfiguraatioita

Ulkokäyttöön Lateksiton Design with 
Cerebra

Konepestävä
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Firefly Upsee pystyasennontuki

Firefly Upsee on aikuiseen kiinnitettävä tukiliivi ja  
sandaalit joka mahdollistaa lapselle kokemuksen  
pystyasennosta. Upsee harjoittaa lasta kannatta-
maan painoaan omilla jaloillaan. Tukea voi käyttää 
leikeissä sekä kodin arkiaskareissa. Upsee jättää 
“taluttajan” sekä “talutettavan” kädet vapaiksi. 

Upseen avulla moni lapsi on päässyt tutustumaan elinympäristöönsä 
ihan uudesta näkökulmasta. Tukiliivin mukana tulee erikoissandaalit, joihin 
asetetaan sekä aikuisen että lapsen jalat, minkä 
jälkeen he askeltavat samanaikaisesti. 
4 kokoa XS-L. Sisältää lapsen tukiliivin, 
aikuisen tukivyön (säätö 60-108 cm) ja sandaalit.
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Ominaisuudet:

Tekniset tiedot

T.nro Koko Väri Olkapää-
Lantio 
mitta

Rinnan 
ympärys

Lantion 
ympärys

Käyttäjä-
Paino

Kengännumerot
Lapsi / aikuinen

805080021 / 
805080022

XS
1-2 v

Violetti tai
Vihreä

11”-13.5”
28-32cm

19”-22”
50-57cm

19”-22”
50-57cm

15 kg 19-24 / 36-46

805080023 / 
805080024

S
2-4 v

Pinkki tai
Sininen

12”-14”
31-36cm

20”-24”
52-60cm

20”-24”
52-60cm

15 kg 22-32 / 36-46

805080025 / 
805080026

M
4-6 v

Pinkki tai
Sininen

14”-15.5”
35-39cm

22”-26”
57-65cm

23”-26”
58-67cm

20 kg 22-32 / 36-46

805080027 / 
805080028

L
6-8 v

Pinkki tai
Sininen

15”-16.5”
38-42cm

25”-28”
63-71cm

25”-29”
64-73cm

25 kg 22-32 / 36-46

Kevyt ja 
mukana
kuljetettava

Hengittävä 
kangas

Konepestävä UlkokäyttöönLateksitonTerapeuttien 
suosittelema

Aikuisen tukivyön (säätö 60-108 cm)Sandaalit (19-24) 22-32 / 36-46

Valmistaja: 
Fireflyfriends Ltd 
19c Ballinderry Road 
Lisburn BT28 2SA 
Northern Ireland
T: (+44) 28 9267 8879 
E: hello@fireflyfriends.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2021
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Firefly GoTo -istuin
– voi kiinnittää lähes mihin tahansa tuoliin

Firefly GoTo 1–3 / 3-8-vuotiaille lapsille (15 kg / 30 kg)
tarkoitettu erittäin kevyt, matala istuin, joka on helppo 
kuljettaa mukana matkoilla ja retkillä. Soveltuu käytet-
täväksi esim. ostoskärryissä, keinussa tai ruokapöydän 
tuolissa. Perheiltä ja terapeuteilta saatujen komment-
tien ja ehdotusten pohjalta istuimen kehitystyötä on 
innolla jatkettu: tuessa on entistä enemmän säätömah-
dollisuuksia, kokoja, värejä ja päällystemateriaaleja. 

GoTo Vinyl sopii kiireisille kotitalouksille, luokkahuoneisiin ja terapiaan. Se 
on helppo puhdistaa, vedenkestävä, kestävä päällinen tekevät siitä täydelli-
sen useille käyttäjille. Käyttäjien välillä tarvitsee  
vain pyyhkiä pinta desinfiointipyyhkeellä. 
Saatavana myös matkalle mukaan otettava 
kokoontaitettava GottaGo WC-istuin, joka 
helpottaa WC-käyntien opettelua.
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Ominaisuudet:

Tekniset tiedot

Kevyt ja kannettava
Kevyt, kannettava GoTo sopii erinomai-
sesti ulosvietäväksi. Se taittuu täysin 
tasaiseksi, joten sen voi ottaa matkalle 
mukaan ja voidaan helposti säilyttää 
seuraavaa käyttöä varten.

Tutkittu ja kehitetty
GoTo:ssa on nyt enemmän kokoja ja  
mukautuu lapsesi kasvun mukaan.  
GoTo:n voi valita säädettävät sivutuet, 
niska-/päätuki ja sitterialusta sekä  
painettatasaava istuintyyny.

GoTo koko 1 GoTo koko 2 GottaGo 1 GottaGo  2

Lapsen ikä 1-3 vuotta 3-8 vuotta 2-5 vuotta 4-9 vuotta

Max. käyttäjä-
paino

15 kg 30 kg 30 kg 30 kg

Olka-lantio-väli 35–39 cm 38–42 cm

Rinnanympärys 57–65 cm 63–71 cm

Lantionympärys 58–67 cm 64–73 cm

Istuinsyvyys 17,5 cm 24,4 cm 22 cm 29 cm

Leveys 19–26 cm 21–30 cm ´40 cm 40 cm

Selkäosan
korkeus

38–54 cm 51–68 cm 24 cm 36 cm

Lukemattomia mahdollisuuksia...
Monikäyttöistä GoTo:ta voidaan käyttää istui-
mena ostoskärryissä, lentokoneessa, keinussa, 
ruokaillessa, leikkimiseen ja lattialla istumiseen. 
Mahdollisuudet ovat rajattomat!

Osallistuminen ja osallisuus
GoTo Seat edistää osallisuutta ja osallistumista 
jokapäiväiseen perhe-elämään. Se asettaa lapsesi 
keskipisteeseen ja antaa mahdollisuuden leikkiä 
lattialla kavereiden kanssa, nauttia piknikistä puis-
tossa tai istua suosikkileluissa.

GoTo Vinyl 
1 ja 2

GoTo 
1 ja 2

Säädettävät niskatuet
Valitse Standard niskatuki tai 
Advanced niskatuki, joka 
tarjoaa enemmän sivuttais-
tukea. Liukuu ylös ja alas  
ihanteelliselle korkeudelle.

Säädettävät sivutuet
Korkealle, matalalle, leveälle tai 
kapealle säädettävät tuet antaa
“rauhoittavan halauksen”

Kallistettava selkäosa
Uudessa ja parannetussa sitteri-
alustassa on 26 kallistusasentoa.  
Voit säätää täsmällisen tuen tason, 
jota vauvasi tarvitsee leikkiäkseen 
tai nokosten ajaksi.

Painetta tasaava istuintyyny
Muistivaahto tieteellisesti todis-
tetustijakaa painon tasaisesti, joten 
lapsi voi istua tuolissa pidempään.

GottaGo 
1 ja 2

UUTTA! GottaGo pottaistuin
Innovatiivinen mukaanotettava 
wc-istuin, joka helpottaa erityis-
lasten wc-käynnin opettelua.
Tukeva kyykkyasento ja säädet-
tävä selkä-, sivuttais- ja jalkatuki
Voidaan pakata helposti kuljetet-
tavaan reppuun ja on helppo 
koota - GottaGo poistaa stressin 
matkoilta ja mahdollistaa per-
heille johdonmukaisuuden, 
jotatarvitaan wc:ssä käynnin
opetteluun. 1 runko, 2 istuin-
kokoa.

Kevyt ja 
kuljetettava

Sopii lento-
koneeseen

LateksitonSäädettävä Konepestävä Design with 
Cerebra

Navy+Blue  /  Purple+Pink

Vinyl: Red+Grey

Harmaa / + 2 eri turvavyö-/
pehmusteväriä Valmistaja: 

Fireflyfriends Ltd 
19c Ballinderry Road 
Lisburn BT28 2SA 
Northern Ireland
T: (+44) 28 9267 8879 
E: hello@fireflyfriends.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2021
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Firefly Splashy kylpyistuin

Firefly Splashy 1–8-vuotiaille lapsille (max. 30 kg)
tarkoitettu erittäin kevyt, matala suihku-/ kylpyistuin,  
eli esim. kylpyammeessa lapsi pystyy istumaan koko-
naan veden alla lämpimässä. Istuimessa kallistettava 
selkänoja, jossa 26 säätömahdollisuutta. Sisältää peh-
meät, siirrettävät tukityynyt, joilla istuma-asennon saa 
mukavaksi. 

Turvallisuuden tunnetta lisäävät 5-pistevyöt, joita voi käyttää myös 3-piste-
vöinä lantiolla esimerkiksi pesutilanteissa. 3 runkoväri- ja 3 pehmuste-/
turvavyövärivaihtoehtoa.
Saatavana myös Splashy Big isommille lapsille:
runkoväri sininen ja 2 pehmuste-/turvavyöväriä.
Käytettävä tasaisella alustalla. 
Käyttö vain aikuisen valvonnassa.
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Ominaisuudet:

Tekniset tiedot

3 eri runkovärivaihtoehtoa ja
3 eri turvavyö/pehmusteväriä

Lukemattomia mahdollisuuksia...
Splashy ei ole vain kylpy- tai suihkuistuin, 
sitä voidaan käyttää rannalla, uima -altaas-
sa tai sotkuisissa leikkitoiminnoissa, jopa 
lumessa ja vesipuistoissa.

Toimiva sitterialusta
26 kallistusvaihtoehdon ansiosta jopa teini- 
ikäiset, joilla on heikentynyt päänhallinta 
tai istuma -asento, voivat käyttää Splashyä-
Valitse makuuasento, joka sopii lapsesi toi-
mintaan - voit nopeasti ja helposti säätää 
asentoa rentoutumiseen tai pesuun.

Splashy Splashy Big

Lapsen ikä 1-8 vuotta 8-16 vuotta

Max. käyttäjä-
paino

30 kg 55 kg

Istuinalustan 
leveys

350 mm 450 mm

Istuinalustan 
syvyys

300 mm 400 mm

Selkänojan leveys 385 mm 450 mm

Selkänojan 
korkeus

610 mm 720 mm

Sitterialustan
leveys

420 mm 420 mm

Sitterialustan
korkeus

630 mm 630 mm

Selkänojan  
kulmansäätö

106°- 140° 106°- 140°

5-pisteturvavyö
Voidaan käyttää myös 3-piste-
vyönä esim. pesutilanteissa

Tukipehmusteet
4 irrotettavaa tukea käytettä-
väksi kaikkialla missä tukea 
tarvitaan (esim. niskatukena, 
pommelina tai selkätukena.) 
Tukipehmusteita voi ostaa 
myös erikseen.

Kulmasäädettävä selkä

Toimitukseen kuuluu  
“Aple”kylpyankka

KevytNopeasti 
kuivuva materiaali

Vedenkestävä UlkokäyttöönLateksiton EVA-foam

Splashy Big: Sininen runko
+ 2 turvavyö/pehmusteväriä

Mukava ja turvallinen
Splashyn lämmin kosketus, nopeasti kuivuva materiaa-
li tuntuu pehmeältä riippumatta siitä, onko se märkä 
tai kuiva. Kaareava muoto tarjoaa mukavan ja tukevan 
istuma -asennon.

Kasvaa lapsesi mukana
Valjaat ja pehmusteet on helppo kiinnittää, joten 
voit säätää Splashyn tukia lapsesi kasvaessa 
Uudet alustan vakautusominaisuudet lisäävät
vakautta myös kylpyammeen ulkopuolella 
käytettäessä

Splashy

Splashy Big

Valmistaja: 
Fireflyfriends Ltd 
19c Ballinderry Road 
Lisburn BT28 2SA 
Northern Ireland
T: (+44) 28 9267 8879 
E: hello@fireflyfriends.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2021
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Medema Niga

Medema Niga lasten erityisistuin
– tukee lapsen aktiivista istuma-asentoa

Medema Niga lasten erityisistuin on on suunniteltu pienten,1–4-vuo-
tiaiden lasten ruokailun, pöydän ääressä istumisen ja aktiivisen 
istumisen harjoittelun avuksi. 

Sympaattinen puurunko, verhoilu ja nallesomisteiset pyörät sopivat 
hyvin kodinomaiseen ympäristöön. Tuolia voi säätää tukemaan niin 
aktiivista kuin lepäävää asentoa istuimen selkä- ja istuinosan kul-
masäädöillä. 

Tuolin vakiovarustukseen kuuluu puujalusta lukittavin pyörin (Ø 50 
mm), istuin matalalla selkätuella, pehmusteet, kulmasäädettävä jalkatu-
ki, lantio- ja rintavyö sekä polvituki. 

Lisävarusteena saatavana pöytälevy, rintatuki, korkea 
puinen selkätuki, 3 erilaista päätukea (käytetään 
korkean selkätuen kanssa) kantapäätuki sekä 
käsituki avustajalle.

Takuu 3 vuotta. Väri: Tummanruskea/beige. Helposti irrotettavat 
päälliset ovat konepestäviä +40°C:ssa.  
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Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

MEDEMA GROUP / 
Medema Norge AS
Stamveien 6, 1481 Hagan
Postboks 133, 1483 Skytta
Telefon: 67 06 49 00
Faks : 67 06 49 90
E-post:firmapost@medema.no
www.medema.com

Ominaisuudet ja lisävarusteet

Lukittavat pyörät
ø 50 mm nallesomisteilla

Rintatuki (LI)
kiinnitetään pöytälevyyn

Sivupehmusteet
Kuminauhakiinnitys

Koko istuinosa kallistuu +40°taakse-
päin ja -45° eteenpäin, pelkkä 
selkäosa +40°  taaksepäin. lonkkakul-
mansäätö 80°-135°. Korkeus-, kulma 
ja syvyys-
säädettävä jalkatuki 50 x 41 cm. Jalka-
tukeen saatavana lisävarusteena 
kantastopparit, jotka estävät lapsen 
taivuttamasta jalkaterää jalkatuen alle.

Kallistettava istuin ja jalkatuki

Pää-/niskatuki (LI)
Saatavana mallit Anatomic (kuva), Special ja 
Original. Käytetään 
korkean selkätuen kanssa.

Pöytälevy (LI)
ruokailuun, aktiiviseen istumiseen
ja päivittäisten askareiden avuksi

48cm    17-25cm     59cm      72cm      51cm       20cm       27/51cm   0°- -40°     -40°- +45°    20 kg   13 kg

Korkea selkäosa (LI)
puinen, korkeus 51cm

Polvituki
aktiivisen istumisen avuksi, 
suuntaa jalkoja oikeaan linjaan

Tummanruskea/ beige / puu

konepestävä +40°C 



84

Invacare NordBedKid lasten hoitosängyt

Invacare NordBed Kid sängyt täyttää EU:n uuden lastensängyille mää-
ritellyn lääkinnällisten laitteiden turvallisuusstandardin EN5063:2017, 
modernista ja kodikkaasta designista tinkimättä. Sänkyä suunniteltaessa 
turvallisuus on ollut ensiarvoisen tärkeää, aina taittuvien ovien turval-
lisesta lukitusmekanismista, käsiohjaimen pidikkeeseen, joka pitää 
käsiohjaimen pois lapsen ulottuvilta.

Saatavana 3 eri kokoa (S 80x140, M 80x160 ja L 80x179 cm). Sivu-
laitavaihtoehtoina 40cm tai 80cm korkeat sivulaidat, jotka ovat joko 
kiinteät, avattavat taittuvat ovet tai alaslaskettavat sivulaidat pinna- tai 
pleksivaihtoehdoilla. M ja L kokoihin saatavana 40 cm ja 80 cm korkeat, 

Invacare NordBed Kid

S kokoon turvallisuusstandardin mukaisesti vain 80 cm korkea, 
avattavilla ovilla tai kiinteillä pinna- tai pleksisivulaidoilla (S kokoon 
ei alaslaskettavaa eikä 40 cm korkeita sivulaitoja).

Patja-alustassa on säädettävät, ylösnousevat selkä-, reisi- ja jalk-
atuki, jotka tarjoaa anatomisen tuen ja hyvän käyttömukavuuden. 

Korkeudensäätöalue poikkeuk-
sellisen alas 30 cm ja ylös  
80 cm:n työskentelykorkeudelle.
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Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Suojapehmusteet

Suojapehmusteet hygieniapäällisillä pysyvät paikallaan sivulaitoja liikuteltaessa.

Ominaisuuksia ja optioita

Taitettavat ovet

• Ovet voidaan avata osittain tai kokonaan. 
Helppo pääsy, sängyn vakaus ja lapsen 
turvallisuus säilyttäen.
• Helppokäyttöinen kaksinkerroin taittuva ovi 
ja kiinnityssalpa säilyttää sivulaidan lujuuden.
• Salpa on suunniteltu estämään lapsen 
tarttuminen salpaan tai loukkaantuminen 
sängyssä ollessa.
• 40 cm:n korkeat ovet vain M ja L koon 
sänkyihin, 80 cm korkeat kaikkiin pituuksiin.

Alaslaskettava sivulaita

• Yksittäinen paneeli, jossa sivu laskeutuu 
yhdellä liikkeellä. Helppo päästä käsiksi.
• Helppokäyttöinen keskuslukitus 
• 40 cm korkea vain M ja L koon sänkyihin

Perspex -pleksisivulaidat

• Vaihtoehto pinnasivulaidoille
• Läpinäkyvä, maksimoi näkyvyyden

            Traffic white             Pyökki
               RAL 9016
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TÜV hyväksytty

Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset

Bock Dino - pylväsmoottoriset lasten ja nuorten hoitosängyt

Hermann Bock Dino on innovatiivinen lasten ja nuorten 
hoitosänky, joka tarjoaa ainutlaatuisen modulaarisen raken-
teen ansiosta aikuisten hoitosängyn hoitomukavuuden ja 
lastensänkyjen kodinomaisen ulkonäön ja ominaisuudet.

Saatavana lastensänky 90x170 cm ja nuorten sänky 
90x200 cm. Massiivipuuta. Väri pyökki. Täyttää ISO 50837-
standardin vaatimukset. Pintakäsitelty eritteitä kestäväksi 
DIN 71-3 standardin mukaisesti.

Bock DINO

Erittäin vakaat, lähes lattiatasosta 16 cm:n korkeudesta 86 cm kor-
keudelle nousevat sähkösäätöiset pylväsjalat ja 4-osainen alumiini-
sälepohjainen makuualusta toimivat sähkösäädöllä. Ainutlaatuiset 
akryyli-pleksisivulaidat, jossa puupinnat ja ikkunat molemmin puolin. 

Sängynlaitojen korkeutta voidaan nostaa 
74 cm:stä, snap-on lisämoduuleilla 
109 cm:iin ja kahdella moduulikerrok-
sella jopa 144 cm:iin. Laaja valikoima 
erilaisia sisäpehmusteita
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Tekniset tiedot

Mukava ja turvallinen kustomoitavien 
sisäpehmusteiden ansiosta

Lisäpehmusteita voidaan lisätä dinoon tar-
peen mukaan. Mukavissa pehmusteosissa 
on läpinäkyvä ikkuna pään alueella, tarjoten 
korkeimman turvallisuustason. Valittavissa 
kauttaaltaan pehmustettu tai pääpehmuste.

Alumiiniharmaa             Massiivipuu / pyökki

Sivulaitojen korkeuden lisäys

Sivulaitojen korkeutta voidaan lisätä 
74 cm:stä 109 cm:iin snap-on 
moduuleilla. Sivulaidan korkeus 
voidaan nostaa jopa 144 cm:iin 
asentamalla kaksi moduulia 
päällekkäin.

Ominaisuuksia ja optioita

DINO lasten 

DINO nuorten

Keinonahkaa, saatavana seuraavat värit: 
8552 taupe, 4551 munakoiso,
6550 omenanvihreä, 7552 ruskea, 
8553 tummanharmaa

16 - 86 cm 90 x 170 cm

90 x 200 cm

170 / 215 cm

200 / 245 cm

106.5 / 90 cm 
 
106.5 / 90 cm 16 - 86 cm

Värit ja materiaalit

15 cm

15 cm

70°

     135 kg
SWL: 170 kg

175 kg

193 kg

70°               

 20°  12°

Trendelenburg

Valmistaja: 
Hermann Bock GmbH 
Nickelstr. 12
D-33415 Verl, Saksa
P.: +49 52 46 92 05 - 0
F.: +49 52 46 92 05 - 25
www.bock.net
info@bock.net
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Kalin lasten kotihoitosänky on uudistunut!

Winncare Kalin -lasten kotihoitosängyt on tarkoitettu 125-145 cm 
pitkille käyttäjille. Sängyssä on vakiona täyspitkät alaslaskettavat 
puusivulaidat ja erityisesti julkiseen terveydenhuoltoon tarkoite-
tut helposti puhdistettavat vaaleat tammipaneelipäädyt. Alas-
laskettavat metallisivulaidat, koristealapaneeli tai jalkapedaalilla 
toimiva keskuslukitus, uudistettu kohottautumisteline, patja 
ja sivulaidan pehmuste lisävarusteena tai optiona.

Kalin täyttää EN ISO 60601-2-52 ja viimeisimmän EN 50637
turvallisuusstandardin vaatimukset. Sängyssä on 3-toiminen 
makuualusta (80 x160 cm), kulmansäädettävät selkäosa (70º) ja 

Winncare Kalin

jalkaosat (reisikulma 42º manuaalisesti säädettävä polvikulma 14,5º) 
ja sähkösäätöinen korkeudensäätö 30-76cm, yksittäin tai keskuslukit-
tavat ø100 mm pyörät ja lukittava käsiohjain ja käsiohjainkotelo, joka 
varmistaa sängyn turvallisen käytön. 
Kalin -sängyt on varustettu turvallisilla LINAK IP54 -moottoreilla. 
Selkäosan CPR-hätälaskutoiminto on saatavana lisävarusteena, mutta 
suosittelemme sen tilaamista jo tehdas-
toimituksena. Maksimikuormitus 115 kg. 
Max. käyttäjäpaino 70 kg. 
Takuu 5 vuotta mekaniikka, 
elektroniikka ja käsiohjain, 
muut osat 2 vuotta. 

Täyttää
EN ISO 60601-2-52
ja EN 50637
laatustandardien
vaatimukset.
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800 mm            637 mm        1700 mm     1600 mm          300-770 mm        526-470-520x637 mm      70º           

42º            14,5 º                   70 kg
                                                Max. kuormitus 
                                                        115 kg

Tekniset tiedot

RAL 7030 
sängynrunko ja 
sivulaidat

Valmistaja: Winncare Group
104, Avenue Albert 1er 
Immeuble les passerelles 
92 500 Rueil-Malmaison, France
p +33 (0)4 66 02 15 15 
winncare.com

Puusivulaidat vakiona
puupäädyt ja täyspitkillä puusivulaidoilla
koristealapaneeli lisävarusteena 
(ei keskuslukittavaan malliin)

Lukittava suojattu käsiohjainkotelo ja 
käsiohjaimen näppäinvalikko

Ylösnostettava 
sähkösäätöinen 
selkäosa ja jalkaosa

Seinästoppari vakiona

Uudistettu kohtottautumisteline
 (lisävaruste)

Ominaisuuksia

Lindberg Oak 
-päätypaneelit
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Winncare / Asklé Santé Alova Pedia Comfort lasten 
viskoelastiset painehaavaumia ehkäisevät patjat on 
suunniteltu 3-12 vuotiaille lapsille, erityisesti Kalin lasten 
kotihoitosängyn kanssa käytettäväksi.

Alova-patjat ehkäisevät painehaavaumia ja ne sopivat kes-
kikorkeasta korkeanriskiluokan omaaville käyttäjille. Patjat 
koostuvat ylemmästä, 6 cm viskoelastisesta kerroksesta 
(75 kg/m3 /1.8 kPa) ja alemmasta, tiheästä 8 cm:n (28 g/m3 
/ 3.6 kPa) vaahtomuovikerroksesta. 

Täyttää
EN597-1 ja -2 
laatustandardien
vaatimukset.

Alova Pedia Comfort 
viskoelastiset lastenpatjat

Kaikissa Alova-patjoissa on hengittävä, kahteen suuntaan joustava 
ja nesteitä läpäisemätön Promust PU HD-päällinen, joka on helppo 
poistaa puhdistamista varten. Vetoketju kolmella sivulla. Päällisen 
voi pestä koneessa +90º, nurinpäin käännettynä vetoketjut kiinni ja 
pyyhkiä 1000 ppm kloramiinilla. 

Patjan koko on 160 x 80 x 14 cm. Max. käyttäjäpaino 90 kg. 
Koko S on tarkoitettu 3−5-vuotiaille, noin 15–60 kg:n 
painoisille ja koko M 6−12-vuotiaille, 
noin 20−90 kg painaville lapsille. 
Täyttää standardien EN597-1 ja -2 
vaatimukset. Takuu 3 vuotta, 
päällinen 1 vuosi.

Alova Pedia Comfort - viskoelastiset lastenpatjat 
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Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

Tummansininen
Promust PU HD -päällinen 

Valmistaja:  
Winncare / Asklé Santé
104, Avenue Albert 1er 
Immeuble les passerelles 
92 500 Rueil-Malmaison, France
p +33 (0)4 66 02 15 15 
winncare.com

Kaksi mallia
Alova PEDIA Comfort 160x80x14 cm 
lastenpatjaa on saatavana kaksi versiota:
mallit 3−5-vuotiaille, max. 60 kiloisille ja 
6−12-vuotiaille, max. 90 kg:n painoisille.

Hygieniapäällinen
Kahteen suuntaan joustava, ko-
steutta läpäisemätön, irrotettava 
päällinen voidaan pestä 90ºC:ssa 
pesukoneessa ja pyyhkiä 1000 
ppm kloramiinilla.

 800 mm 1600 mm    140 mm  12 kg        60 kg / 90 kg  90º

90

23 18 14                12 5           

Braden scale s core 

HIGH

Viskoelastinen 
painetta tasaava materiaali
Patjat sopivat keskikorkeasta korkean riski-
luokan painehaavariskin omaaville käyttäjille,
jotka ovat vuodelevossa jopa yli 15 h päivässä.
Sopii myös jo olemassa olevien 1 ja 2 luokan 
painehaavojen hoitoon.

6 cm viskoelastinen kerros 
(75 kg/m3 /1.8 kPa) ja 
8 cm (28 g/m3 / 3.6 kPa)  
vaahtomuovi
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Vicair 415
lasten painehaavapatja

Vicair® -painehaavapatja
 – innovatiivinen ratkaisu asentohoitoon ja painehaavojen ennaltaehkäisyyn

Vicair® Academy painehaavapatjat tarjoavat ainutlaa-
tuisen yhdistelmän paineentasausta, kivun lievitystä 
ja optimaalista asentohoitoa, jopa korkean painehaa-
variskin potilaille. 
Vicair® -patjoja voi säätää solujen tiheyden mukaan 
käyttäjän muotoihin yksilöllisesti sopivaksi ja näin 
mahdollistaa korkealaatuinen paineentasaus. Soluja 
tulee lisätä patjan tukevoittamiseksi tarpeen mukaan.
SmartCells™-solurakenne takaa dynaamisen 

INDIKAATIOT: 
Painehaavojen hoito 
(taso I-IV), reumatismi, 
palovammat, terminaali-
hoito, spastisuus, 
kyfoosi, kivun lievitys

makuupinta-alan, jota voidaan säätää yksilöllises-
ti käyttäjän kehonmuotojen mukaan. Nesteitä 
läpäisemätön hygieniapäällinen voidaan 
konepestä + 95º:ssa.
Koko 68 x 140 cm 
(Saatavana myös patjatkoot)
80/90/105/120 x 200 cm
Max. 250 kg
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Vicair  Vector Junior O2
lasten istuintyyny

Tekniset tiedot

Valmistaja:
Vicair B.V.
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands
+31 (0)75 - 642 9999

Ominaisuuksia Ainutlaatuinen SmartCells™ -solurakenne 

Vicair tarjoaa innovatiivisen lähestymistavan painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja vartalon tuentaan: 
Jokainen patja koostuu sadoista SmarCells™ -soluista, jotka ovat pieniä ilmatäytteisiä, pyramidin 
muotoisia soluja, jotka on jaettu 36:een yksittäiseen ”osastoon”patjan sisällä. Joustavat, kangas-
päällysteiset solut aiheuttavat vain vähän hankausta kosketuksissa toisiinsa ja adaptoituvat 
jatkuvasti vartalon muotojen mukaisesti. 

Optimaalinen, painetta tasaava ja keventävä makuuasento  

Korkealuokkaisen paineen vähennyksen lisäksi, patjat tarjoavat miellyttävän käyttömukavuuden ja 
erittäin hyvän makuuasennon. Tämän ansiosta Vicair-painehaavapatjat soveltuvatkin myös erittäin 
korkean painehaavariskin omaaville henkilöille ja henkilöille, joilla on jo painehaavaumia (luokka I-IV).

Kevyt ja helppohoitoinen

Innovatiivisen designin ansiosta Vicair-painehaavapatjat ovat turvallisia, kevyitä ja helppoja huoltaa. 
SmartCell™-solut ei hajoa eikä patjan puhkeamista tarvitse pelätä. Yksittäinen osasto voidaan 
vaihtaa helposti ilman, että koko patjaa tarvitse uusia. Kun patja on kerran säädetty käyttäjän 
tarpeiden mukaiseksi, ei hoitajien tarvitse jatkossa juurikaan puuttua patjan säätöihin eikä 
päivittäisiä tarkistuksia tarvita, kuten ilmakennopatjoissa.

SmartCells™

36 dynaamisilla SmartCell- soluilla 
täytettyä “osastoa” joiden alla on 
vaahtomuovipatja.

Kantokahvat/evakuointivyöt kai-
kissa neljässä kulmassa 
mahdollistaa käyttäjän siirtä-
misen/hätäevakuoinnin patjalla.

Irroitettava, kaksikerroksinen hygiee-
ninen päällinen minimoi leikkaus- ja 
hankausvoiman ja jonka ansiosta käyt-
täjä voi uppoutua mukavasti patjaan.
Voidaan konepestä 95º:ssa.

Lasten patja:  
   680 mm

Lasten patja:  
  1400 mm

150 mm 10 kg

Optiona saatava irroitettava +20 cm 
jatkopala, joka jatkaa patjan pituutta

Vicair Vector Junior O2 8 cm konepestävä +60ºC
Vector O2 koostuu 8 osastosta jotka tarjoavat 
lantion stabiliteetin, anatomisesti muotoillun 
istuinpinta-alan ja upotuksen sekä IT-coccyx 
alueen kevennyksen. 
Sivutuet antavat lisästabiliteettiä lantiolle ja 
estävät säärien ulkokierrot samalla kun etuosa tukee reisiä ja 
estää sisärotaation. Vakiona O2 Top Cover -ulkopäällinen
Korkeus 8 cm 
Koot: 25x25, 30x30 ja 35x35 cm
Max.käyttäjäpaino 100 kg



94

Täyttävät palotorjuntavaatimukset
European Standard EN 597–1 ja 2.
CE-merkitty asetuksen 2017/745 
luokan I vaatimusten mukaisesti.

Dacapo Child ja Kid 
viskoelastiset lastenpatjat

Tekniset tiedot

 CHILD    540 -800 mm      1370-1800 mm         80 mm       3 kg                100 kg                   95º

95

KID    770/790 mm    1358/1558/1748 mm    100 mm           5 - 6,5 kg           70 kg                      95º
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MatrX Mini PS & Vi
istuintyynyt ja selkäosa

MatrX MIni PS - anatomisesti muotoiltu, korkealaatuinen viskoelastinen vaahtomuovityyny tarjoaa paremman vakauden ja tuen. 

  Vedenpitävät ja hengittävät päälliset, vakiona Kid*a*bra -verhoilu
  Korkeuden, syvyyden, kulman säätäminen yhdellä työkalulla
  Vakiona MiniSet-kiinnityssarja
  Lisävaruste: Kääntyvät Mini Swing-away Laterals -sivutuet, joissa korkeu-, leveys- ja syvyyssäätö
  Esiporatut reiät takakuoreen niska-/päätukien kiinnittämistä varten
  Lisävaruste: Elan Mini säädettävä niska-/päätuki, johon saatavana valikoima asemointityynyj
  Saatavana rintakehävyön kiinnityssarja - kysy myös eri turvavyövaihtoehtojamme! 
  Korkeudet: 18, 26, 31, 36 cm, Leveydet 26, 28, 31, 33, 36 cm
  Max.käyttäjäpaino 68 kg

MatrX Mini PS

MatrX Vi

MatrX Mini Back

MatrX Mini Back - tarjoaa mukavuutta, vakautta ja paremman asennon lapsellesi pyörätuolissa ja sen asentaminen ja säätäminen  
onnistuu muutamassa minuutissa.

MatrX Vi  - on suunniteltu tarjoamaan ihon suojaa ja asentoa henkilöille, joilla on kohtalainen tai suuri ihon vaurioitumisriski. 
Ainutlaatuinen kolmiosainen vaahtorakenne on tarkoitettu ihon suojaamiseen siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Korkealaatuinen 
vaahtomuovi- / geelityyny, jossa kevennys häntäluun alueella, muotoiltu istuin ja waterfall etureuna.

  Ulkopäällinen: vedenpitävä ja hengittävä, konepestävä, vakiona Kid*a*bra -verhoilu
  Sisäpäällinen: Kosteutta kestävä. Pyyhitään helposti puhtaaksi. Vetoketjullinen.
  ischial-alueella vohvelikuvioinen kevennys, parantaa asentoa ja mukavuutta. 
  Valettu vaahto tarjoaa kolmiulotteisen muodon ja tarjoaa paremman vakauden ja tukea.  

    Valettu vaahto on myös erittäin kestävä, mikä lisää
    tuotteen pitkäikäisyyttä.

  Leveydet: 26, 28, 31, 33, 36 cm 
  Syvyydet: 26, 31, 36, 41 cm 
  Max.käyttäjäpaino 68 kg

  Ulkopäällinen: vedenpitävä ja hengittävä, konepestävä, vakiona Kid*a*bra -verhoilu
  Pehmeä, erittäin joustava, vihreä vaahtokerros: Abduktio/adduktiokiila -muoto edistää jalkojen

    suoraa asentoa ja lantion vakautta. Ultra-Fresh ™ -materiaali suojaa antibakteerisesti ja hajuilta.
  Valettu viskoelastinen kevennys ischial- / sakraalialueelle antaa upotuksen herkille istuinluille.
  Kiinteä, erittäin kestävä tukeva pohjakerros: Trochanteric -muoto lisää lantion vakautta. 

    Vesiputous etureuna.  Takasäde sakraalista tukea varten.
  Leveydet ja syvyydet 31 - 36 cm  Korkeus 7-7,3 cm / 5 cm (matalin kohta)
  Max.käyttäjäpaino 68 kg
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Stabilo asentotyynyt

Stabilo
asentotyynyt

Stabilo asentotyynyt tukevat käyttäjänsä istuma- ja 
makuuasentoa, tasaavat lantioon ja selkärankaan 
kohdistuvaa painetta ja vähentävät kipuja. Tuet 
soveltuvat erityisen hyvin CP-, skolioosi- ja 
kyfoosipotilaille sekä spastisuuden aiheuttamista 
kivuista ja kouristuksista kärsiville. 

Polyuretaanirakeista ja Visco-vaahtomuovista 
valmistettuja tyhjiötyynyjä on helppo muotoilla, 
mikä on selkeä etu esim. fysioterapiassa, jossa 
yhdellä tyynyllä voi olla useampi eri käyttäjä. 
Hyviä käyttökokemuksia on saatu myös 
allasterapiasta sekä eri harrastuksista.



97

Ominaisuudet

Stabilo asentotyynyt

Hygienia edellä

Stabiloita voidaan hyödyntää usean eri käyttäjän apuna, jolloin tuotteiden 
pesuominaisuuksilla on suuri merkitys. Asentotyynyt ovat helposti pestäviä ja 
erittäin kestäviä.

Tyhjiötyynyn voi muotoilla uudelleen ja uudelleen

Stabilo tyynyjen salaisuus on niiden tyhjiörakenteessa, joka mahdollistaa 
tuen muokkaamisen juuri sellaiseksi kuin käyttäjä tarvitsee. Haluttu muoto 
saadaan aikaan poistamalla tyynyn sisältä ylimääräinen ilma pois käsi- tai 
sähköpumpun avulla. Näin aikaansaatu muoto myös pysyy.

Tuoteperhe kasvaa

Uusia ideoita syntyy ja Stabilo-tuoteperhe kasvaa. Kuten tiedetään, vesi on 
elementtinä vapauttava ja keventävä – siksi haluttiin kehittää myös allas- ja 
ammekäyttöön apuväline, joka kelluttaa käyttäjäänsä turvallisesti, ilman että 
avustajan tarvitsisi koko ajan pitää kiinni avustettavastaan. 

Bath Bagel -uimatyynyn kehitystyössä kiinnitettiin erityistä huomiota käyttäjän 
pään asennon muokattavuuteen. Esimerkiksi voimakkaasti hypotonisten 
käyttäjien kanssa Bagel saadaan tukemaan hyvin myös leukaa, eli altaassa tai 
ammeessa käyttäjän leuka jää riittävän korkealle veden pinnan yläpuolelle.

Paljon malleja ja lisävarusteita

Asentotyynyistä ja -patjoista löytyy useita malleja pään, raajojen sekä istuma- 
ja makuuasentojen tukemiseen ja siten käyttäjän olon helpottamiseen. 
Multiseat-mallia voi turvallisesti käyttää myös autossa, sillä se on testattu ja 
hyväksytty ECE R44/04 -standardin mukaisesti. 
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Materiaali

Stabilo-tyynyihin ja -patjoihin on saatavana erilaisia lisävarusteita:

• Sähköpumppu sekä akku- ja autolaturi (käsipumppu aina vakiona)
• Neopreenivyö
• Kiinnityshihna
• Tukiliivi
• Shortsit, jotka vakauttavat lantiota ja tukevat reisiä
• Pää- ja käsitukien kiinnityslevyt
• Antibakteeriset suojukset Grande, Beanseat,  
   Confortable Plus Duo sekä Multiseat
• Tubo-lisätuki
• Beanroller-kärry Beanseatia varten

Materiaalit
Stabilo-tuotteet on valmistettu polyuretaanirakeista ja Visco-vaahtomuovista. Pintamateriaalina on käytetty neopreeniä eli samaa materiaalia kuin 
märkäpuvuissa ja siksi Stabilot ovatkin niin kestäviä ja vedenpitäviä. Tuotteissa ei ole käytetty lateksia. Tyynyt voi pestä juoksevan veden alla, 
kylpyammeessa tai pesukoneessa (maks. 40 °C: ssa käyttäen tekokuiduille soveltuvia pesuaineita). Tyynyn puhdistuksessa voi käyttää myös 
lääketieteellisten tekstiilien desinfiointiin tarkoitettuja puhdistusaineita. Tuote ei kutistu pesussa eivätkä sen ominaisuudet muutu.

Stabilo Velcro vakiona

Valikoimassamme olevien Stabilo-tuotteiden taka-/alapuolella on aina Velcro, johon voi kiinnittää lisävarusteina saatavia tukia ja vöitä. Erikoistilauksesta 
tuotteita saa myös ilman Velcroa, paitsi Confortable Plus, Confortable Plus Duo, Bath Bagel, Wedge, Roll, Fiat ja Banana, jotka toimitetaan aina 
Velcrolla. 

Lisävarusteet

NOEL s.c.
ul. Romanowicza 6
30-702 Kraków
Tel.: +48 12 341 53 1 6
www. stabiIo.krakow.pI
stabilo@stabilo.krakow.pl

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
esitteissä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Pyydä meiltä kustannusarvio!
Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, 
jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.
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Tekniset tiedot

NOEL s.c.
ul. Romanowicza 6
30-702 Kraków
Tel.: +48 12 341 53 1 6
www. stabiIo.krakow.pI
stabilo@stabilo.krakow.pl

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
esitteissä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland
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Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

Tilaukset:
info@campmobility.fi

09 350 76 310 

  Support for better life!
www.campmobility.fi

Varaosat:
varaosat@campmobility.fi

09 350 76 312 

Huolto:
huolto@campmobility.fi

09 350 76 313

Myynti ja sovitus 
tuote-esittelyt ja koulutukset: 

Ota yhteyttä omaan 
alueelliseen myyjääsi
katso yhteystiedot:

www.campmobility.fi/
contactmobility


