
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.

Stabilo asentotyynyt – ne kestävät ja pestävät

Stabilo
asentotyynyt



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. 



Tekniset tiedot

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

Stabilo-tuotteisiin saa myös Velcro-kankaisen taustan, johon on helppo kiinnittää lisävarusteina saatavia tukia ja vöitä. Confortable Plus, 
Confortable Plus Duo, Bath Bagel, Wedge, Roll, Fiat ja Banana toimitetaan aina Velcro-taustalla. 
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Pyydä meiltä kustannusarvio!
Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, 
johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.

Lisävarusteet

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 Grandeen, Beanseatiin, Confortable Plus Duoon sekä Multiseatiin
• Tubo-lisätuki
• Beanroller-kärry Beanseatia varten


