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SISÄÄNKÄYNTI JA
KYNNYKSET
LUISKAT
Sisäänkäyntien esteettömyyttä ratkaistaessa tulee ottaa huomioon luiskan
käyttäjät. Käytetäänkö luiskaa pyörätuolilla vai rollaattorilla ja kuinka käyttötarpeen ajatellaan muuttuvan tulevaisuudessa?

Suositeltava luiskan jyrkkyys on 8 % (1:12,5). Tämä tarkoittaa 8 cm nousua yhden metrin matkalle luiskaa. Tyypillinen kolmen askelman nousu on 40 cm ja tähän sopiva 8 % luiska on pituudeltaan 5 metriä. 8 % luiskassa tulee olla lepotasanne aina 5 metrin välein.

Kun luiska rakennetaan 5 % (1:20) jyrkkyydelle lepotasannetta ei välttämättä
tarvita. Kolmen askelman nousu on 40 cm ja tähän sopiva 5 % luiska on pituudeltaan 9 metriä. Rollaattorilla pystyy käyttäjästä riippuen kulkemaan noin 15 %
jyrkkää luiskaa. Yli 20 % jyrkkää luiskaa ei tulisi koskaan tehdä.

Korkeusero cm
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Nousuprosentit ja rampin pituus metriä
5%

8%

10 %

15 %

20 %

10

2,00

1,25

1,00

0,67

0,50

20

4,00

2,50

2,00

1,33

1,00

30

6,00

3,75

3,00

2,00

1,50

40

8,00

5,00

4,00

2,66

2,00

50

10,00

6,25

5,00

3,33

2,50

60

12,00

7,50

6,00

4,00

3,00

70

14,00

8,75

7,00

4,66

3,50

80

16,00

10,00

8,00

5,33

4,00

Oven edustalla on hyvä olla tasanne helpottamaan sisäänkäyntiä. Ovi tulee saada auki turvallisesti ja tasanteella tulee olla riittävästi turvallista tilaa, kun ovea
avataan. Vapaata tilaa on hyvä olla 150 x 150 cm.

Kaiteiden osalta tulee muistaa tarve käyttää kaidetta molempiin suuntiin. Kaide
on pakollinen, kun putoamiskorkeutta on yli 50 cm.

KYNNYKSIEN LUISKAUS
Jo yhden senttimetrin kynnys on vaikea ylitettävä apuvälineen käyttäjälle. Sisätiloissa kynnykset tulisi mahdollisuuksien mukaan poistaa tai luiskata. Kun kynnysten poistaminen ei ole mahdollista kynnykset voidaan luiskata molemmin
puolin.

Kynnysluiskien avulla kynnysten ylittäminen mahdollistetaan omatoimiselle
apuvälineitä käyttävälle henkilölle.

Kynnysluiskalla on tärkeää päästä mahdollisimman lähelle kynnyksen korkeutta,
mutta ei yhtään yli. Ulkotiloissa kynnysten materiaali tulee olla hyvin jalan alla
pitävää materiaalia.
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Kiinteät rampit ja
luiskaparit
Kiinteät rampit
Kvistbergan kiinteiden ramppien avulla on
tehty esteettömiä sisäänkäyntejä vuosikymmenien ajan. Kvistbergan rampit on valmistettu alumiinista ja ne ovat kestäviä sekä helppoja
asentaa.
Kvistbergan kiinteiden ramppien avulla
ratkaistaan sisäänkäynnit helposti ja nopeasti.
Lopputulos on tyylikäs ja kestävä.
Rampin pituutta voidaan säätää
liittämällä osia yhteen.

Perfolight-luiskaparit
Kvistbergan Perfolight-luiskat ovat
keveitä käyttää ja ottaa mukaan.
Luiskassa on kantokahva ja lukitus, joka
helpotta luiskien käsittelyä.
Tuotevaihtoehtoina on teleskooppiset
luiskat, taitettavat luiskat, teleskooppisen ja taitettavan luiskan yhdistelmän tai
kokonaan kiinteät luiskat.
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Kvistberga-kiinteät rampit
Kvistbergan kiinteiden alumiiniramppien avulla voidaan varmistaa
turvallinen ja esteetön sisäänkäynti kaikille. Kvistberga-ramppi
valmistetaan alumiinista ja ne ovat kevyitä, kestäviä sekä helppoja
asentaa.
Kvistbergan alumiinirampit voidaan asentaa aina uudelleen eri
kohteisiin, kun tarve rampin käytölle loppuu. Osat sopivat toisiinsa
ja alumiinisten tuotteiden keveys helpottaa rampin siirtämistä ja
varastoimista.
Kvistberga rampit rakentuvat toisiinsa kiinnitettävistä elementeistä:
suorista luiskista, kääntötasoista, ylä- ja alaluiskista, kaiteista ja säädettävistä tukijaloista.
Rampin pituutta voidaan säätää liittämällä osia yhteen. Tehdessä yli
6 metrin pituista ramppia, tulee ramppiin tehdä lepotasanne.
Kvistbergan ramppien sisäleveys on 90 cm.

Rampin tasot
Kvistbergan rampin tasoja voidaan käyttää ulko-oven edessä.
Tasoilla voidaan kääntää rampin kulkusuuntaa tai tasoja voidaan
käyttää pidempien ramppien lepotasanteena. Tasot ovat keveää
alumiinia ja ne on mahdollista varustaa kaiteilla. Tasoja on kolmea eri
kokoa, joista kaikki soveltuvat myös oven avaamista helpottaviksi
tasanteiksi.

Kaiteet
Kvistbergan ramppeihin saadaan kiinnitettyä tukikaiteet joko
toiselle tai molemmille puolille. Tukikaiteita ei aina tarvita, mutta
ne lisäävät turvallisuutta matalissakin luiskissa. Kaiteet voidaan
asentaa myös jälkikäteen.
Kaide tulee rakentaa, kun putoamiskorkeus ylittää 50 cm ja kun on
olemassa putoamisen tai harhaanastumisen vaara.

Ylä- ja alaluiska
Rampin yläpää nojaa tasanteeseen yläluiskan avulla. Ramppia ei
tarvitse kiinnittää rakenteisiin, mutta se on tarvittaessa mahdollista.
Alaluiskalla varmistetaan riittävän loiva rampille siirtyminen.
Yläluiskan mitat ovat 15*90 cm
Alaluiska mitat ovat 45*90 cm

Perfolight-luiskaparit
Kevyt luiskapari on ihanteellinen ratkaisu esteiden ylittämiseen.
Perfolight soveltuu erinomaisesti pyörätuolikäyttöön, tavarankuljetukseen tai vaikka moottoripyörän siirtämiseen.
Perfolight on nopea asentaa, helppo kuljettaa ja kevyt käyttää. Luiskassa
on kantokahva ja lukitus helpottamaan luiskien käyttämistä.
Valikoimasta löytyy taitettava tai teleskooppinen ramppi, erikoisleveä
E-malli sähköpyörätuoleille, joissa etu- ja takarenkaat ovat eri leveydellä.
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Rullaramppi

Siirrettävä

Monipuolinen

Helppokäyttöinen

Rullaramppi on erinomainen ratkaisu esteiden
ylittämiseen. Rullaramppi on erittäin tukeva ja kevyt
alumiininen ratkaisu rollaattorille, pyörätuolille,
sähkömopolle ja tavarankuljetukseen.
Rullaramppi asetetaan portaiden tai korkean kynnyksen
päälle. Rullaramppi pysyy normaalikäytössä paikoillaan ilman kiinnitystä. Rullarampin kulkutaso on muotoiltu jalan
ja pyörän alla pitäväksi, sekä vettä ja lunta läpäiseväksi.
Rullaramppia voidaan käyttää kotioloissa kiinteänä
ramppina ja sen voi ottaa rullattuna mukaan autoon.
Matkalla rullaramppi on siirrettävissä esteeltä toiselle.
Ramppi toimii kotona, mökillä, vierailuilla ystävien luona
ja se voidaan kiinnittää myös autoon. Ramppia voidaan
tarpeen mukaan myös jatkaa tai lyhentää.
Rakenteensa (76*214 cm) ansiosta rullarampin
kantavuus on jopa 300 kg ja paino vain 17,5 kg.

Rampin materiaalina on anodisoitu erikoisvahva
alumiini ja sillä on 10 vuoden takuu!
Rullaramppi sopii myös autoon luiskaksi. Rullaramppi
voidaan toimittaa autokäyttöön taittevana ramppina
tai automaattisesti sähköisesti taittuvana mallina.
Rullaramppi toimii erinomaisesti myös
tavarankuljetuksessa kuljettajien apuna.
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Mallisto

leveys cm kokonaispituus
kantavan osan
kantavuus
paino
luiskineen kg
pituus cm		kg		kg
30,5 pari 91		61		900		8,2
122		91		900		11,5
153		122		900		14,8
183		153		800		18,1
214		183		600		21,4
244		214		600		23,1
275		244		600		24,7
305		275		600*		28,0
336		305		600*		31,5
366		336		600*		34,6
397		366		500*		41,2
				
76,2 cm 91		61		450		7,8
122		91		450		10,3
153		122		450		12,7
183		153		400		15,1
214		183		300		17,5
244		214		300		19,9
275		244		240		22,4
305		275		300*		24,8
336		305		300*		27,2
366		336		300*		29,6
397		366		250*		32
				
91,4
91		61		450		8,2
122		91		450		11,0
153		122		450		13,4
183		153		400		16,6
214		183		300		19,4
244		214		280		22,2
275		244		240		25,0
305		275		280*		27,8
336		305		280*		30,6
366		336		280*		33,4
397		366		240*		36,2
			

Rullaramppia on kolmea leveyttä 30,5 cm,
76,2 cm, ja 91,4 cm.
Rullarampin pituuden ratkaisee tarve ja sitä
voidaan jatkaa lisäpalojen avulla joustavasti.
Kun rullarampista tehdään yli 2,75 metrin
kokonaisuuksia, käytetään rampin alla säädettäviä tukijalkoja.
Pidempi ramppi voidaan katkaista osiin, näin
rampista saadaan lyhyempi ja helpommin
siirrettävä. Katkaisua helpottaa nopeat
pikairrotussokat.

* kantavuus tukijalalla varustettuna
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Kiinnityskulmat pari #3150 Rampin
nopea ja helppo kiinnitys ja irroitus,
rampin asennus tason korkeudelle.

Pikairrotussokat pari #3250 helpottaa
pitkän rampin katkaisua pienempiin
osiin.

Lavakiinnike pari, #3415 Pieni kiinnityspala rampin erityiseen paikalleen
tukemiseen.

Lisäelementti, 30,5 cm, 30,5 cm, 76,2
cm, 91,5 cm Rullaramppia voidaan
jatkaa lisäelementtien avulla.

Lisäluiska rullaramppiin 30,5 cm, 76,2
cm, 91,5 cm Lisäluiska nopeuttaa
rampin käyttöä lyhennettynä
ramppina.

Lähestymisluiska kantava
#3212, 3235, 3236. Varmistaa matalan lähestymisen rampin yläpäässä.

Rullaramppi autoon. Rampin voi
kiinnittää autoon käsikäyttöisenä tai
sähköisesti toimivana. Samaa ramppia
on mahdollista käyttää myös siirrettäväna ramppina.

Kaide, mitoitettu. Rullaramppiin on
mahdollista kiinnittää myös kaiteet.
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Tukijalat pari #6050-25-35
cm, 40-55 cm, 60-90 cm. Tukijalkapari yli 2,75 cm rampille.
Pidempiin ramppeihin tukijalka
1,8 metrin välein.

Salkkuramppi
Salkkuramppi
Salkkuramppi sopii loistavasti yhden tai
kahden portaan ylittämiseen sekä rampin
nopeaan asentamiseen. Ramppi sopii hyvin
pyörätuolin, lastenrattaiden sekä sähkökäyttöisten apuvälineiden avuksi.
Salkkuramppi taittuu keskeltä ja vie säilytyksessä
pystyssä vain vähän tilaa. Tarranauhat pitävät
rampin kasassa ja helpottavat rampin siirtämistä.
Salkkuramppi on ihanteellinen ravintoloiden ja
kivijalkamyymälöiden rampiksi. Se on helppo ja
nopea asentaa paikalleen ja siirtää pois.
Karhennettu pinta varmistaa rampin turvallisen
käytön. Sininen väri takaa huomion.
Asennus on helppoa. Rampin yläpää asetetaan ylätason päälle, jolloin ramppi on valmis
käytettäväksi.
Mitat avattun: ulkomitta 81,5 cm
sisämitta 77,5 cm
Kantavuus 300 kg.

Tuote
nro

Pituus Leveys cm
cm
Ulko / Sisä

Paino
kg

AE60
AE90
AE120
AE150
AE180
AE210
AE240

60
90
120
150
180
210
240

6
9
13
16
19
21
25

81,5 / 77,5
81,5 / 77,5
81,5 / 77,5
81,5 / 77,5
81,5 / 77,5
81,5 / 77,5
81,5/ 77,5
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Careslope-salkkuramppi
Erittäin kevyt Careslope-salkkuramppi on
helppo käyttää ja siirtää paikasta toiseen.
Valmistettu lasikuidusta ja alumiinista,
pituudet 240 ja 285 lisäksi hiilikuitua.
Luistamaton kulkupinta on pehmeää materiaalia.

Tuotevaihtoehdot
Tuote nro

Pituus cm

CS-65
CS-100
CS-120
CS-150
CS-175
CS-200
CS-240
CS-285

65
100
120
150
175
200
240
285
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Leveys
70
70
70
70
70
70
70
70

Paino kg
3
5
6
8
9
10
12
15

Excellent-kynnysluiskat
Excellent systems
Excellent-osien avulla kynnyksien luiskaukset
valmistuvat helposti. Osien avulla löytyy jokaiseen
kynnykseen sopivan korkuinen luiskaus.
Excellent-luiskat on valmistettu hajuttomasta,
myrkyttömästä ja kierrätettävästä LDPE -muovista.
Valikoimassamme on valmiita kynnysluiskia
erikorkuisille kynnyksille. Excellent-luiskia voidaan
lisäksi muokata juuri oikean korkuiseksi, levyiseksi tai
syvyiseksi. Kynnysluiskiin voidaan liittää säätöpaloja
ja ulkokulmaan lähestymistä helpottava luiskaus.
Lisävarusteita ovat mm. tarrakiinnitys, ulkokulmat
sekä säätöpala jolla luiskan korkeutta voidaan nostaa 2-16 mm korkeammalle.
Excellent-osilla voidaan tehdä jopa tasojen
korotuksia. Parvekkeen tai terassin korotus käy
helposti 54 mm korotuspaloilla.
Excellent-osia toimitetaan myös tukkupakkauksina.

säätöpala

Valmiit Excellent kynnysluiskat
korotuspala

tarrakiinnitys

tuotenro

korkeus cm

leveys cm

syvyys cm

Ex12660
Ex12658
Ex12654
Ex12655

1,8
3,6
5,4
7,2

75
75
75
75

12,5
25
37,5
50

EX12662

9

75

62,5
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Kiinteä Excellent Quickramp
Kiinteä Excellent Quickramp-luiska on hyvä ratkaisu
tavallisten kynnysten ylittämiseen. Excellent Quickramp-luiska on valmistettu LDPE-muovista. Luiska
kiinnitetään Quickpad-tarrojen avulla.

Tuotevaihtoehdot
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Tuote nro

Korkeus

Leveys cm

Syvyys cm

Qramp10 H

Excellent Quickramp 10 mm + 4 tarraa

100

10 cm

Qramp14 H

Excellent Quickramp 14 mm + 4 tarraa

100

12,5 cm

Qramp18 H

Excellent Quickramp 18 mm + 4 tarraa

100

15 cm

Qramp24 H

Excellent Quickramp 24 mm + 4 tarraa

100

15 cm

Qramp32 H

Excellent Quickramp 32 mm + 4 tarraa

100

20 cm

Qramp40 H

Excellent Quickramp 40 mm + 4 tarraa

100

25 cm

Qramp48 H

Excellent Quickramp 48 mm + 4 tarraa

100

25 cm

Qramp60 H

Excellent Quickramp 60 mm + 4 tarraa

100

32,5 cm

Kynnykset ja kynnysluiskat
Alumiinikynnys

Matalat ja leveät alumiinikynnykset asennetaan
poistettavan kynnyksen tilalle. Alumiinikynnys
kiinnitetään ruuveilla tai rakennusliimalla. Väreinä
kulta ja ruskea.
Listan pituus : 1000 mm tai 1800 mm
Listan leveys: 80, 95, 110, 125, 140, 170, 200 mm
Korkeus 6 mm

Kynnysluiska

Alumiininen kynnysluiska mahdollistaa esteettömän kulun kun kynnystä ei poisteta. Kynnysluiska
kiinnitetään ruuveilla kynnyksen reunaan oikeaan
korkeuteen. Väreinä kulta, ruskea ja tumma puu.
Listan pituus : 1000 mm
Listan leveys: 150, 245, 325 mm
Minimikorkeus: 15 mm

Tulvakynnys

Tulvakynnys sopii kylpyhuoneen ovelle, tai muuhun
tilaan jossa halutaan rajata veden valumista.
Tulvakynnys painuu jalan ja pyörän alla alas ja palautuu muotoonsa.
Listan pituus 110 cm

Alumiininen kynnyksen ylityslevy

Ylityslevy asetetaan paikoilleen kynnyksen päälle
oven ollessa auki. Levy joustaa ottaen tuen
kynnyksestä.
Leveys: 770 mm
Pituus: 550 mm
Korkeus: 35-45 mm.
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Apuvälinesuoja
Säilytystila apuvälineille
Sähköiset liikkumisen apuvälineet tarvitsevat
suojan sateelta, pakkaselta ja ilkivallalta. Apuvälinesuoja antaa apuvälineille hyvän ja turvallisen
säilytyspaikan, jossa akut voidaan ladata valmiiksi
seuraavaa ajokertaa varten.
Apuvälinesuoja on helppo ja turvallinen käyttää.
Kannen avara muotoilu antaa mahdollisuuden ajaa
sisälle etuperin tai takaperin.
Kansi toimii sähköisesti kaukosäätimen avulla.
Valot syttyvät automaattisesti ja lämmitin pitää
sisätilan sopivan lämpöisenä.
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Turvallisuus
Apuvälinesuojan sivussa on lukittava
luukku. Sivuluukun kautta voidaan käyttää
sähköistä käyttöpainiketta tai kevennettyä
kampea kannen avaamiseen kaukosäätimen
sijasta.

Asennus
Apuvälinesuoja sijoitetaan tasaiselle paikalle.
Kulmien kohdalla tulee olla kovat tuet,
esimerkiksi betonilaatat. Lattiassa on
sisäpuolelta säädettävät jalat, joiden avulla
apuvälinesuoja säädetään suoraan.
Suojaan ajetaan luiskan avulla.

Apuvälinesuojan lisätiedot
Mitat		
Leveys		
Syvyys		
Korkeus
Avattuna

Ulkomitat
1866 mm
1710 mm
1600 mm
2300 mm

Sisämitat
1700 mm
1640 mm
1485 mm
1950 mm

Ajoluiskan leveys 1675 mm
Ajoluiskan syvyys 500, 850 tai 1200 mm
Paino: 195 kg
Virransyöttö: 220-240 V AC / 10 A / 50 Hz.
Pistotulppaliitäntä vikavirtasuojattuun
pistorasiaan.
Väri: harmaa tai vihreä
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KYLPYHUONE
Kylpyhuone- ja WC-tilat tulevat olla esteettömiä, jotta kotona
voidaan asua mahdollisimman pitkään.
Hyvin usein erityisesti kylpyhuoneessa pärjääminen muodostuu
esteeksi asua vanhassa kodissa. Kylpyhuoneessa tulee olla riittävästi tilaa apuvälineille, mutta toisinaan tukikaiteet sekä tukikahvat pitää olla lähellä käyttäjää. Käyttäjien tarpeet ovat
erilaisia.
Erilaisten tukikaiteiden ja kahvojen lisääminen on helpoin tapa
lisätä omatoimisuutta kylpyhuoneessa. Joskus kylpyhuoneen
seinään ei saa kiinnittää tukikahvaa, sitä varten on olemassa
useita vaihtoehtoja tukeutumiseen ja WC-istuimelta nousemisen
avuksi. Lisäksi hygienian ylläpitämiseen on vaihtoehtoina automaattisia bide-ratkaisuja.
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Ammeen tai korkealaitaisen suihkukaapin vaihtaminen Esteettömään suihkukaappiin on kustannustehokas tapa lisätä omatoimisuutta. Parhaimmillaan ammeen vaihtaminen Esteettömään
suihkukaappiin tapahtuu yhden päivän aikana, eikä asukkaan
tarvitse muuttaa väistötiloihin.
Esteettömyyttä lisäävät käsienpesualtaat mahdollistavat altaaseen tukeutumisen ja näin lisäävät omatoimisuutta. Altaat voivat
olla myös korkeussäädettäviä ja soveltua hyvin koko perheelle.
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Balance
Joissain paikoissa
on mukavampi
asioida yksin

Vakautta ja turvallisuutta
istumahetkeen
Balance-WC-tukiratkaisu on suunniteltu lapsille ja aikuisille,
joiden on vaikea säilyttää tasapaino seisoma- ja istuma-asennossa.
Käsi- ja jalkatuet tukevat turvallisesti koko kehoa ja tukikahvat
helpottavat siirtymistä WC-istuimelle ja siltä pois.
Balance-WC-tukiratkaisu on sekä helppo asentaa että käyttää.
Sen voi tarvittaessa ottaa mukaan pidemmille matkoille.
Tuet on helppo kääntää sivuun, kun niitä ei tarvita.
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Tilanteita, joissa Balance
antaa vakautta ja turvallisuutta
• Etummaiset tukikahvat antavat vakaan tuen noustaessa
ja siirryttäessä istuimelle ennen wc-käyntiä ja sen jälkeen.
• Jalkatuen, sivuilla olevien käsitukien ja edessä olevien
tukikahvojen ansiosta istuminen on turvallista.
Perheen pienimmille
jalkatuen päälle voidaan
asettaa irrallinen minijakkara
WC-istuimelle kapuamisen
helpottamiseksi. Se antaa
hyvän tuen myös istuttaessa.

• Jalkatuki helpottaa istumista.
• Useiden lisävarusteiden ja moduulirakenteen
ansiosta Balance on helppo säätää yksilöllisesti
käyttäjän mukaan.

Balance-lisävarusteena
pöytälevy antaa
mahdollisuuden keskittyä
muuhun toimintoon
istumisen aikana.

Balance-lisävarusteena
selkätyyny ja WC-istuimen
aukon pienentäjä

Balancelisävarusteena RIKjalkatuki ja avustajan
jakkara

Balance on käyttäjien valinta
• Sopii koko perheelle.
• Sopii kaikille ikään ja kokoon katsomatta.
• Voidaan ottaa mukaan kodin ulkopuolelle.
• Helppo mukauttaa käyttäjälle sopivaksi.
• Valmistettu lakatusta ruostumattomasta teräksestä.
• Kumiosat polyuretaania, eivät sisällä lateksia.
• Yhteensopiva Bidetten, pesevän wc-istuimen, kanssa.
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Malli 1, tuotenro SC10101

Malli 6, tuotenro SC10106

• Sivuilla suorat käsituet,
joiden väli 425 mm
• Jalkatuki
• Tukiratkaisun runko ja istuinosa
kannella

• Sivuilla taivutetut käsituet, joiden väli
vaihtoehtoisesti joko 350 tai 500 mm
• Edessä tukikahvat
• Tukiratkaisun runko ja istuinosa
kannella
• Tukitanko, jalkatuen
asennusmahdollisuus

Malli 2, tuotenro SC10102

Malli 7, tuotenro SC10107

• Sivuilla suorat käsituet,
joiden väli 425 mm
• Jalkatuki
• Edessä tukikahvat
• Tukiratkaisun runko ja istuinosa
kannella

• Sivuilla eteen taivutetut käsituet,
joiden väli 425 mm
• Jalkatuki
• Tukiratkaisun runko ja istuinosa
kannella

Malli 3, tuotenro SC10103

Malli 8, tuotenro SC10108

• Sivuilla suorat käsituet,
joiden väli 425 mm

• Sivuilla eteen taivutetut käsituet,
joiden väli 425 mm

• Edessä tukikahvat
• Tukiratkaisun runko ja istuinosa
kannella
• Tukitanko, jalkatuen
asennusmahdollisuus

• Tukiratkaisun runko ja istuinosa
kannella
• Tukitanko, jalkatuen
asennusmahdollisuus

Malli 4, tuotenro SC10104

Malli 9, tuotenro SC10109

• Sivuilla taivutetut käsituet, joiden väli
vaihtoehtoisesti joko 350 tai 500 mm
• Jalkatuki
• Tukiratkaisun runko ja istuinosa
kannella

• S
 ivuilla taivutetut, lyhyet käsituet,
joiden väli vaihtoehtoisesti joko 350
tai 500 mm
• Jalkatuki
• Tukiratkaisun runko ja istuinosa
kannella

Malli 5, tuotenro SC10105

Malli 10, tuotenro SC10110

• Sivuilla taivutetut käsituet, joiden väli
vaihtoehtoisesti joko 350 tai 500 mm
• Jalkatuki
• Edessä tukikahvat
• Tukiratkaisun runko ja istuinosa
kannella

• Sivuilla taivutetut, lyhyet käsituet,
joiden väli vaihtoehtoisesti joko 350
tai 500 mm
• Jalkatuki
• Edessä tukikahvat
• Tukiratkaisun runko ja istuinosa
kannella

Osat: 				Tuotenro:
Tukiratkaisun runko 		
SC10002
Istuinosa (vakio) 			
SC10041
Suora käsituki, pari 		
SC10052
Taivutettu käsituki, pari 		
SC10053
Eteen taivutettu käsituki,pari
SC10051
Taivutettu käsituki, lyhyt, pari
SC10084
Tukikahvat eteen, pari		
SC10054
Jalkatuki 				SC10039
Tukirauta jalkatuen tilalle 		
SC10038
Enimmäiskuorma: Käsituet 130 kg, tukikahvat 130 kg, jalkatuki 60 kg.
CE-merkintä.

22

31

LISÄVARUSTEET

Pöytälevy
Tuotenro SC10126
600 x 315 mm

Pöytälevy
Tuotenro SC10127
600 x 315 mm

Pidennysosa runkoon
Tuotenro SC10087
Korotus 65 mm.
Myydään pareittain.

WC:n istuinosa kannella
Tuotenro SC10041
Sisämitat L 225 mm
P 273 mm

RIK-istuinlevy
Tuotenro SC10542
L 170 mm, P 340 mm

RIK-jalkatuki
Tuotenro SC10515
L 90 mm , P 160 mm

Katetripidike
Tuotenro SC10538
Katetripidike ja putki
Tuotenro SC10540

Avustajan jakkara
Tuotenro SC10541

WC-istuimen aukon
pienentäjä M, tasainen
Tuotenro SC10046
L 170 mm, P 262 mm

WC-istuimen aukon
pienentäjä S, tasainen
Tuotenro SC10047
L 143 mm, P 255 mm

WC-istuimen aukon
pienentäjä XS
Tuotenro SC10050
L 140 mm, P 163 mm

WC-istuimen aukon
pienentäjä S, korkeat reunat
Tuotenro SC10049
L 146 mm, P 193 mm

Selkätyyny
Tuotenro SC10035
K 250 mm, L 360 mm
S 100 mm

Pehmustettu istuin
Sininen:
Tuotenro SC10399
Valkoinen:
Tuotenro SC10398
Sisämitta L 210 mm,
P 245 mm

Minijakkara
Tuotenro SC10132
K 100 mm, L 370 mm
S 150 mm

Selkätyyny
Tuotenro SC10035
K 250 mm, L 360 mm
S 100 mm
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Lift
Joissain paikoissa
on mukavampi
asioida yksin

Lift-nostin – auttaa turvallisesti
WC-istuimelle ja siltä pois
Lift-nostin on oikea apuväline silloin, kun heikentyneiden
voimien tai tasapainon vuoksi tarvitaan apua siirtymisessä
WC-istuimelle ja siltä pois.
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Seisomasta istumaan ja
istumasta seisomaan
Lift-nostimen nostokorkeus on välillä 300 ja
950 mm eli kaiken kokoiset ihmiset pääsevät sen
avulla seisoma-asennosta istumaan ja takaisin
seisomaan.
Yläasennossa istuin on mahdollista kallistaa
hieman eteenpäin, joten siihen on helppo päästä.
Hyvän nostokorkeuden ja sujuvan liikkeen ansiosta nostin tukee koko laskun ajan ja käyttäjän
jalat ovat kaiken aikaa turvallisesti kosketuksissa
lattiaan.
Alimmassa asennossa nostimen istuin on suorassa. Nostin toimii samalla tavalla, kun siirrytään
taas istumasta seisomaan. Nostimen ollessa
yläasennossa voidaan istuimelta kävellä suoraan
pois ilman tarvetta ponnistaa ylöspäin.

Pyörätuolista istuimelle ja
takaisin
Istuin lukitaan suoraan asentoon ja nostetaan tai
lasketaan sellaiselle korkeudelle, että siirtyminen
pyörätuolista onnistuu helposti, turvallisesti ja
miellyttävästi.

Lift-nostin on käyttäjien valinta
• Riittävä nostokorkeus (950 mm) antaa hyvän tuen koko
laskun ja nousun ajan myös pitkille ihmisille.
• Nostimen istuin voi olla suorassa tai kaltevassa asennossa
(8 asteen kulmassa).
• Nostokapasiteetti 160 kiloa.
• Ylös kääntyvät käsituet.

• Helppo asentaa.
• Helppo puhdistaa.
• Hyvä muotoilu.
• Akkukäyttöinen.
• Yhteensopiva Bidetten, pesevän wc-istuimen,
ja Gripo-nousutangon kanssa
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Lift-nostin, lattiamalli
Tuotenro SC10701

Lift-nostin, seinämalli
Tuotenro SC10702

Lattiamalli sijoitetaan suoraan kylpyhuoneen lattialle.
Nostin kiinnitetään WC-istuimeen.

Seinäkiinnitteinen malli kiinnitetään kylpyhuoneen
seinään. Vapauttaa lattiatilaa pyörätuolille.

Tekniset tiedot:

550

• Nostokapasiteetti 160 kg

• Käyttöjännite 24 VDC (akku)

o

8

273

300 - 950

• Kokonaispaino 31 kg

75

• Suurin nostokorkeus lattiasta 950 mm

1235

Max 390

• CE-merkintä
415

• IP 65

Min 250

520

225
490
600

Lisävarusteita

Pehmustettu istuin
Sininen:
Tuotenro SC10399
Valkoinen:
Tuotenro SC10398
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Irrallinen WC-kansi
Tuotenro SC10871

Korotettu tai coxit-istuin
Korotus 65 mm
Tuotenro SC10844

WC-istuimen aukon
pienentäjä M
Tuotenro SC10046
L 170 mm, P 262 mm
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Gaius-kylpyhuoneiden ideaalinen kokonaisuus perustuu ensiluokkaisiin
kalusteisiin ja sekä niiden
optimaaliseen sijoitteluun.
Yksityiskohdista syntyy toimiva kokonaisuus
Toimiva esteetön tila tukee itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta. Oikein suunniteltu kylpyhuone
on tilaa säästävä ratkaisu, jossa kalusteet on sijoitettu toiminnan kannalta optimaalisiin paikkoihin.
Avainlippu kertoo suomalaisesta osaamisesta, johon voi luottaa. Suomalaisuus näkyy Korpisen
ratkaisuissa laatuna ja luotettavuutena. Asiakas voi aina luottaa, että Korpisen Gaius-tuotteet ovat
tiukimpien käytettävyys- ja turvallisuuskriteerien mukaisia.

5,75 m2

GAIUS
CARE
HOSPITAL
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4,75 m2

GAIUS
CARE
ORIGINAL

Toiminnallinen kylpyhuoneratkaisu vaativaan ammattikäyttöön,

Toiminnallinen kylpyhuoneratkaisu hoivakoteihin, palvelu-

esimerkiksi sairaaloihin. Suunniteltu paljon apua tarvitsevien po-

taloihin ja erityisasumiseen. Suunniteltu tukemaan käyttä-

tilaiden ja hoitohenkilökunnan tarpeisiin. Riittävästi tilaa suihkulaverille sekä kahdelle avustajalle ja potilasnosturille.

jien omatoimisuutta ja itsenäistä liikkumista. Riittävästi
tilaa rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkumiseen.

m²
Asiakaskohtaisesti
suunniteltuja
ratkaisuja
eri kokoisiin
tiloihin.

Kevyt käyttää
mm. tukikaiteiden
kevennysmekanismin ansiosta.

360°
Riittävästi tilaa
turvalliseen
liikkumiseen.

Kestää käyttöä
ja kovaakin
kuormitusta.

Tukikahvat ja -kaiteet on sijoitettu
niin, että käyttäjä voi liikkua tilassa
käsiä apuna käyttäen.

Yksilöllinen korkeudensäätö vaivattomasti.

4,85 m2

GAIUS
PUBLIC
PUBLIC

4,50 m2

GAIUS
LIFE
LIFE

Esteetön ja esteettinen yleiskäyttöinen kylpyhuoneratkaisu

Esteetön ja esteettinen kylpyhuoneratkaisu

julkisiin tiloihin. Soveltuu myös pyörätuolilla tai rollaattorilla

koteihin. Itsenäistä elämää tukevia ja toimin-

liikkuville käyttäjille, jotka tarvitsevat avustajaa. Voidaan
varustaa lastenhoidon tarpeisiin.

nallisia ratkaisuja koko asumisen elinkaareen.
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ESTEETÖN KAIKILLE
PAITSI MIKROBEILLE

Tuhoaa testatusti 99,9% haitallisista mikrobeista,
mukaan lukien antibioottiresistenttisiä sairaalabakteereja.
Mikrobeja tuhoava ominaisuus kestää tuotteen
materiaalissa sen elinkaaren ajan.
Vähentää voimakkaiden puhdistusaineiden käyttöä.

Antimikrobinen ominaisuus perustuu hopeanionien
vaikuttavuuteen.

Altaat

Korkeussäädettävä WC-istuin

Sense-allas

DUO korkeussäädettävä WC-istuin

•

Antimikrobinen allas on
erittäin kestävää ja ekologista komposiittia.

•

•

Saumaton ja kauttaaltaan pinnoitettu moderni allas on hygieeninen ja helppo
puhdistaa.

Sähkösäätöinen WC-istuimen
korkeudensäätölaite helpottaa
WC:ssä käyntiä auttaen sekä
käyttäjää, että henkilökuntaa.

•

•

Kiinteät ovaalinmuotoiset kaiteet, jotka on helppo hahmottaa
huomioraidoilla.

Tukeva rakenne kestää jopa
200 kg:n kuormituksen liikkeessä ja
paikalla ollessaan 400 kg.

•

Korkeudensäätöväli on 200 mm.

•

Kokonaisuus voidaan toteuttaa eri mittaisilla
tukikaiteilla sekä WC-istuimilla.

•

Kiinteäasenteinen allas ei tarvitse erillisiä kannakkeita vahvan
rakenteen ansiosta.

•

Saatavana myös kulma-altaana.

Tukikaiteet

Suihkuistuimet

Regal & Oval -tukikaide

Sense-suihkuistuin

•

Moderni ja ergonomisesti muotoiltu
Regal-tukikaide mahdollistaa tukevan
otteen.

•

•

Moderni ja ergonomisesti muotoiltu
Oval-tukikaide mahdollistaa tukevan
otteen kahdelta eri tasolta

Modernissa ja ergonomisesti
muotoilussa Sense-suihkuistuimessa on antimikrobiset
pinnat.

•

•

Tukikaide on hygieeninen ja helposti puhdistettava rakenteensa vuoksi. Tukikaiteessa on
antimikrobiset elastomeeri- ja maalipinnat.

Istuimen muotoilu mahdollistaa miellyttävän ja tukevan
istuma-asennon. Pehmytintegraalimateriaali on lämmin ja
miellyttävä käyttäjälle.

•

•

Kaide on kevyt ja helppo käyttää sen kevennysmekanismin vuoksi.

Istuin nousee kevytavusteisesti ja pysyy ylhäällä
mekanisminsa avulla.

•

Istuimen korkeudensäätö on helppoa ilman työkaluja.

•

Kaide on helppo säätää sopivalle korkeudelle.

•

•

Saatavilla lisävarusteina wc-paperinpidike,
hälytin- ja pidesuihkunpidike sekä rintatuki.

Koteloitu yhden kiskon korkeudensäätö helpottaa puhdistusta
ja oikeaoppista asentamista.

•

Istuimen kuormituskestävyys on vähintään 400 kg.

Suihku- ja tukikahvat
Solo/Modular suihku- ja tukikahvat & Solo E-kahva
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•

Solo (yhtenäinen) / Modular (modulaarinen) on saumaton tukikahva, jossa on antimikrobinen pinnoite.

•

Solo E-kahvasta saa luonnollisen ja pitävän tuen monella eri otteella ja monesta eri suunnasta.

•

Tukikahvojen erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen.

•

Peitelaipat joustavaa ja helposti puhdistettavaa silikonia.

•

Tukikahvat ovat rakenteensa ansiosta turvallisia ja kuormitusta kestäviä.

KUKAAN
MEISTÄ EI
TARVITSE
ESTEITÄ

Gaius-kylpyhuoneratkaisujen
mitoitus takaa parhaan käyttökokemuksen. Tehokasta tilankäyttöä
turvallisuudesta tinkimättä.

Suunniteltu
tukemaan
omatoimisuutta
Optimaalinen

Korpinen on esteettömyyden pioneeri, joka

käytettävyys
oikealla

tarjoaa tinkimättömiä ja asiakaskohtaisesti

mitoituksella

suunniteltuja kylpyhuoneratkaisuja. Autamme
ammattilaisia toteuttamaan toiminnallisia tiloja
taloudellisesti, sosiaalisesti ja esteettisesti
kestävällä tavalla.

Kontrastivärit ja epäsuora
valaistus
Laaja
valikoima

Uskomme, että kaikki ihmiset on suunniteltu

varusteita ja

yhdenvertaisiksi, siksi kehitämme jatkuvasti

apuvälineitä

tehokkaita tapoja tehdä tiloista yhdenvertaisia
kaikille.

Antimikrobinen
pinnoite

Ergonominen
myös hoitohenkilökunnalle
Laadukkaat
ja turvalliset
kylpyhuonekalusteet

Kustannustehokkuutta
taloudellisella
tilankäytöllä
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Kaskad esteetön
suihkukaappi
Helppo asentaa

Tyylikäs

Turvallinen

Kaskad Design Line on erityisesti
liikkumisesteisten käyttöön suunniteltu tyylikäs
esteetön suihkukaappi.
Matala lattia mahdollistaa suihkukaapin käytön
suihkupyörätuolilla tai rollaattorilla. Lisäksi
suihkukaapissa on valmiiksi seinille asennettu
käyttöä helpottavat tukikaiteet.
Suihkukaappi on vedenpitävä ja poistovesi
ohjataan suoraan lattiakaivoon. Lattia on
karhennettu liukastumista estäväksi.
Seinämateriaalina on joko valkoinen tai
läpinäkyvä karkaistu lasi.
Suihkuverho on kiinni sekä ylä- ja alareunasta.
Magneettikiinnitteinen suihkuverho pitää
roiskevedet suihkukaapin sisällä.
Usein muutostöissä säästytään kokonaan
vesieristystöiltä ja asukas voi olla kotona koko
asennuksen ajan.
Kaskad-suihkukaapit ovat erittäin laadukkaita ja
helppoja asentaa.

Pohjan mitat
805 x 805

1205 x 705

905 x 905

1205 x 805
1205 x 905
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1005 x 705

1405 x 705

1005 x 805

1405 x 805

1005 x 905

1405 x 905

Bidette
Joissain paikoissa
on mukavampi
asioida yksin

Bidette on käyttäjien valinta
Bidette on helppokäyttöinen ja hyvin suunniteltu pesevä
ja kuivaava WC-istuinlaite kaikille, jotka tarvitsevat apua
intiimihygieniaan WC-käynnin yhteydessä.
Bidetten ainutlaatuisena etuna on alhaaltapäin heilurimaisella
liikkeellä tuleva vesisuihku, joka puhdistaa miellyttävästi ja
tehokkaasti. Se sopii miehille, naisille ja lapsille.

33

Bidette asennetaan
suoraan olemassa olevan
WC-istuimen päälle
Bidetteä on erittäin helppo käyttää, hoitaa ja pitää puhtaana.
Bidetten käyttöön ja miellyttävään lopputulokseen on niin helppo
tottua,
että sitä alkaa pian kaivata myös oman kodin ulkopuolella.
Verrattuna Aasiassa jo yleistyneisiin esikuviinsa, Bidette on kooltaan
isompi ja sopii siten paremmin eurooppalaisille.
Erityisen hyvin pesevä WC-istuin sopii hoivakotiympäristöön, missä se
helpottaa itsenäistä WC:ssä käyntiä ja lisää käyttäjän yksityisyyttä.

Bidetten etuja
• Asennettavissa suurimpaan
osaan wc-istuimista.
• Voidaan asentaa pintoja
vahingoittamatta. Lisävarusteena
on tilattavissa asennuslevy, jonka
ansiosta vältytään poraamasta

100 % puhdas

Helppokäyttöinen

Alhaaltapäin tuleva, liikkuva
suihku puhdistaa täydellisesti.
Sopii yhtä hyvin miehille, naisille
ja lapsille.

Huolellisesti suunnitellun käsiohjaimen sekä käsi- ja jalkakytkimen ansiosta käyttö on helppoa.

kylpyhuoneen seiniä.
• Erittäin kestävä, enimmäiskuormitus
380 kg.
• Helppo yhdistää muihin tuotteisiin,
kuten siirrettävään suihkutuoliin,
Lift-nostimeen, Elevate- tai Duokorkeussäädettävään WC-istuimeen,
Gripo-nousutankoon sekä BalanceWC-tukiratkaisuun.
• Lujatekoiset sivuliukuesteet.
• Hillitty ja miellyttävä ulkonäkö.
• Istuinvahdin ollessa kytkettynä,
Bidette (mallit R3 ja M3) toimii vain,

Säätömahdollisuudet

Helppo pitää puhtaana

Bidette on helppo säätää käyttäjän yksilöllisten tarpeiden
mukaan.

Kun suihku ei ole käytössä, suutinosa on suojassa WC-istuimen
reunan alla ja puhdistuu automaattisesti ennen käyttöä ja sen
jälkeen. Suuttimen osat voidaan
irrottaa perusteellisempaa puhdistusta varten.
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kun joku istuu WC-istuimella
• Suihkun suutinosa puhdistuu
automaattisesti ennen käyttöä ja
sen jälkeen.
• Muutamien yksinkertaisten säätöjen
avulla Bidetteä voi käyttää kuka
tahansa, myös kognitiivisesti
toimintarajoitteiset.
• CE-merkintä. IP 24.

Automaattisesti pesevä ja kuivaava
Bidette R3
Automaattinen Bidette R3 on huolellisesti suunniteltu ja erittäin
helppokäyttöinen ratkaisu niille, jotka tarvitsevat apuvälineen puhdistamiseen ja kuivaamiseen WC-käynnin yhteydessä. Sopii toki kaikille
käyttäjille, jotka nauttivat puhtaudesta. Sen ainutlaatuinen etu on
alhaalta, kääntyvästä varresta tuleva vesisuihku, joka takaa lempeän ja
tehokkaan puhdistuksen sekä miehille, naisille että lapsille. Bidette R3:n
pesu- ja kuivaustoimintoja voidaan säätää. Bidette asennetaan suoraan
olemassa olevaan WC-istuimeen ja sitä on helppo käyttää, hoitaa ja
pitää puhtaana.

Näin Bidette R3 toimii

1. Laitteen huuhtelu, vesi lämpiää

Bidette R3 käsituilla
Tuotenro SC11124

2. Suihkutus puhtaaksi 		
Ohjausvaihtoehdot

280

Istuin, korkeus 65 mm
Enimmäiskuormitus 380 kg
Suihkuvarsi
Termostaattisekoittaja vesiletkulla
Puhallin R3 ilmaletkulla
Käsiohjain, kolmi- tai yksitoiminen
Istuinvahti.

410

90-160

Bidette R3:n kokoonpano
•
•
•
•
•
•
•

Bidette R3
Tuotenro SC11122

• Kolmitoiminen käsiohjain
vakiona, sopii myös
näkövammaisille.
• Yksitoiminen käsiohjain tai
jalkaohjain tilauksesta

3. Puhallus kuivaksi
Yhteensopivat tuotteet
• Siirrettävä suihkutuoli
• Lift-nostin
• Elevate-tai Duokorkeussäädettävä WC-istuin
• Balance- WC-tukiratkaisu
• Gripo-nousutanko

225
370

Lisävarusteet
Käsituet:

Asennetaan erikseen,
ylösnostettavat, kaksi eri
mallia.

Irtoistuimet ja muut lisävarusteet:

Bidetteen on saatavana useita erilaisia aukkoa pienentäviä tai
pehmeitä irtoistuimia sekä käyttöä helpottavia jalka- ja selkätukia.
Muita lisävarusteita: korpinen.com .

Asennuslevy Tuotenro SC11300
Mahdollistaa puhaltimen ja sekoittajan asennuksen laattaseinään
ilman ruuveja. Mitat 170 x 390 mm
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Bidé Elegant
WC-istuin pesu- ja kuivaustoiminnolla

Bidé Elegant, pesevä ja kuivaava WC-istuin, tuo arkeen luksusta. Elegantti
kokonaisuus näyttää tavalliselta WC-istuimelta, mutta kätkee sisäänsä
ultramodernia tekniikkaa. Kaikki toiminnot on piilotettu kannen alle. Sen
käyttöön ja miellyttävään lopputulokseen tottuu niin helposti, että sitä
alkaa kaivata myös oman kodin ulkopuolella. Erityisen hyvin pesevä WC-istuin sopii hoivakotiympäristöön, missä se helpottaa itsenäistä WC:ssä
käyntiä ja lisää käyttäjän yksityisyyttä.
Pesutoiminnot

•

Pesusuuttimen etäisyyden säätö

•

Takapesu

•

•

Intiimialueiden pesu

Soft Close -kansi sulkeutuu
pehmeästi

•

Liikkuva suihkupää – eteen/
taakse liikkuva pesusuutin
sekä manuaalisesti säädettävä
pesusuutin.

Turvallisuus

Veden lämpötilan säätö

•

•

Istuinkannen saranat ruostumatonta terästä

•

CE-merkintä

•

Piilotettu vesi- ja sähköliitäntä

Mukavuus

•
IP44
Asennus

•

Helppokäyttöinen käsiohjain,
seinäpidikkeellä

•

Asennetaan kuten tavallinen
seinäkiinnitteinen WC-istuin

•

Veden lämpötilan säätö

•

•

Vesisuihkun voimakkuuden säätö

Voidaan asentaa yleisimpiin
WC- asennustelineisiin

•

Vesi- ja sähköliitäntä WC-istuimen takana

•

Sähköverkon jännite 230 V, taajuus 50 Hz

Bidé Elegant on asennettavissa sähkösäätöisiin
WC-istuimen korkeudensäätölaitteisiimme
Gaius Duo (17751).
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TEKNISET TIEDOT

Måttskiss, Bidé Elegant E400-W011

Bidé Elegant, seinäkiinnitteinen WC-istuin suihku- ja kuivaustoiminnolla, valkoinen

Leveys

384 mm

Korkeus

381 mm

Syvyys

593 mm

Duo sähkösäätöinen WC-istuimen korkeudensäätölaite

17771

Suojakotelo, ilman säätömahdollisuutta (mitat tilauksen mukaan)

177800

WC-istuimen asennusteline

(79)

17751

410

300

593

135

Yhteensopivat tuotteet:

31

50

800100

180

31

50

Måttskiss, Bidé Elegant E400-W011

370

384

410

300

593

135

ø 55

ø1

(79)

220

320

02

(308)

Handkontroll (trådlös) till Bidé Elegant E400-W011
Käsiohjain

933

Vesisuihku
Dusch
baktakana

370

384

12

Vesisuihku
edessä
Dusch
fram

Pysäytys
/ Kuivaus
Stopp
/ Fläkt

Vesisuihkun
pienentäminen
Vattenflöde
minska

Suihkusuuttimen
siirto
eteenpäin
Position
framåt

Taso
Stegindikering

Vesisuihkun
kasvattaminen
Vattenflöde
öka

Suihkusuuttimen
siirto taaksepäin
Position bakåt

12

Veden
lämpötilan
säätö Temperatur
minska

Veden
lämpötilan säätö
Temperatur
öka +
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Kontrollknapp till Bidé Elegant E400-W011
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KEITTIÖ
Keittiössä toimiminen vaikeutuu ikääntymisen tai vammautumisen myötä. Levyt saattavat unohtua päälle ja aiheuttaa vaaratilanteita. Yläkaappien hyllyt jäävät vähäiselle käytölle tai niiden
käyttö vaatii jakkaraa. Pyörätuolia käyttävä kaipaa työtason alle
tilaa jaloille ja pyörätuolille.
Lieden turvallisen käytön mahdollistaa Liesivahti, joka katkaisee
liedestä virran häiriön tapahduttua. Liesivahti voidaan asentaa
kaikkiin sähköliesiin.
Yläkaappien turvallisen käytön ratkaisee korkeussäädettävät
yläkaapit, jotka voidaan usein asentaa nykyiseen keittiöön.
Keittiön työtasoon voidaan sijoittaa nostinkoneisto, joka mahdollistaa keittiötason käytön sopivalla korkeudella. Näihin kaikkiin Korpinen voi auttaa ratkaisuillaan.

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ ROPOX-KEITTIÖ������������������������������������������������������������������40
LIESIVAHTI�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
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ARKI ON TÄRKEÄÄ
Ruoanlaitto ja arjen eri askareet keittiössä ovat tärkeä osa elämäämme.
Haluamme varmistaa, että jokainen voi käyttää keittiötään vapaasti,
itsenäisesti ja turvallisesti.
Valikoimassamme olevia, helposti muunnettavia ja esteettömiä
keittiöjärjestelmiä on käytetty eri puolilla maailmaa jo yli 35 vuoden ajan.
Keittiöt mahdollistavat useimpien tehtävien hoitamisen itsenäisesti.
Monitoimikeittiöihin mahtuu useampikin kokki tai käyttäjä. Tarjoamme
kaikille mahdollisuuden osallistua arjen yhteisiin askareisiin.
Aktiivisuuden lisääntyessä myös elämänlaatu paranee.
40

2

KORPINEN AUTTAA VALITSEMAAN JUURI SOPIVAN KEITTIÖN
Autamme ja opastamme sinua mielellämme. Voimme yhdessä suunnitella sinulle
keittiön, jossa tilankäyttö on järkevää. Ota meihin yhteyttä jo talosi suunnitteluvaiheessa, niin
kartoitamme yhteistuumin tarpeesi ja varmistamme, että olet tyytyväinen lopputulokseen.
Helposti muunnettavat keittiöt sisältävät monia yksilöllisiä ratkaisuja tuettuun
asumiseen, erikoisoppilaitoksiin, hoitokoteihin, opetus- ja laitoskeittiöihin sekä
yksityisasuntoihin.
Korkeussäädettävät järjestelmät voidaan asentaa piiloon. Ne ovat käytettävissä
sähköisesti tai manuaalisesti. Helposti asennettavat järjestelmät ovat
kestäviä ja turvallisia, ja niissä käytetään vain ensiluokkaisia materiaaleja.

4
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Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.

Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja.

Ropox-rullapyörät jarrulla.

ROPOX

4Single runko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42

Ideaalinen ratkaisu kaikille perheenjäsenille – aikuisille, lapsille ja pyörätuolin käyttäjille.
Pöytätasoa voi käyttää monenlaisiin askareisiin, vaikkapa tietokoneella työskentelyyn tai
ruoanlaittoon.
Saatavilla on kaksi korkeutta: 550–850 mm ja 650–950 mm. Molempien säätöväli on 300 mm.
Korkeudensäätö onnistuu helposti säätöpainikkeella tai käyttämällä veiviä tai ohjainta.
Runko valmistetaan työ- tai ruokailutason mittojen mukaan. Enimmäiskoko on 3 000–2 000 mm.
Tarvittaessa runkoon voi integroida myös keittolevyjä ja altaita.
Lisävarusteina toimitettavien, jarrulla varustettujen rullapyörien ansiosta pöytää voi siirtää helposti.
Pöydässä voi käyttää myös vakiovarusteena toimitettavia pöydänjalkoja tai piiloon asennettavia
lattiakiinnikkeitä.
Sähköisen version ladattava akku takaa, että pöydän säätö onnistuu vaivattomasti.
Täyteen ladattujen akkujen akkuvaraus riittää jopa 3 kuukaudeksi.
Runko on suunniteltu kestämään jopa 150 kg:n kuorma (raskaammassa versiossa 250 kg).
Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.
Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja.

5

TYÖTASON NOSTIMET

TYÖTASO UUSIIN KORKEUKSIIN

FlexiCorner-työtaso

Tärkeää on, että työtasoa voi säätää sopivalle korkeudelle eri askareita
varten.
Säädettävän työtason avulla askareet onnistuvat helposti ja itsenäisesti
niin istuen kuin seisten. Kunnollinen työtaso takaa laajemmat
mahdollisuudet hoitaa erilaisia tehtäviä.
Ropox-keittiöratkaisu on suunniteltu niin, että istuma-asennossa oleville
käyttäjille jää enemmän jalkatilaa. Myös liikkuminen onnistuu esteettä.

6
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SÄÄDETTÄVÄT TYÖTASOT

Flexi Electric, sähköisesti säädettävät työtasot
•

Sähköisesti säädettävä työtaso on erinomainen valinta säännölliseen
ja itsenäiseen käyttöön.

•

Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittiöihin, tuettuun
asumiseen ja hoitokoteihin.

•
•
•
•

Työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.

•
•

Korkeudensäätö onnistuu sähköisesti, lisävarusteena kauko-ohjain.

•

Jotta järjestelmien käyttö olisi mahdollisimman turvallista, sähköjärjestelmiin
kannattaa aina asentaa turvapysäyttimet, jotka estävät puristumisen.

•

Jos liikuteltavat työtasot ovat vierekkäin tai niiden yläpuolella on kaapistoja,
turvajärjestelmät kytketään yhteen.

Säädettävät työtasot voidaan asentaa myös kulmaan.
Enimmäiskoko on 3 000 x 3 000 mm.
Työtason alle voi asentaa laatikon ja siihen voidaan integroida altaita
ja keittolevyjä.
Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan
enemmän, pelkät nostimen jalat voi peittää erityissuojuksilla.

Flexi Manual, kammella säädettävät työtasot
• Flexi-kampisäätö on edullisempi valinta säännölliseen ja itsenäiseen
käyttöön.
• Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittiöihin,
tuettuun asumiseen jahoitokoteihin.
• Kaikki keittiön työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
• Työtasoon voi integroida altaita ja keittolevyjä.
• Korkeudensäätö onnistuu manuaalisesti kampea käyttämällä.
• Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan
enemmän, jalat voi peittää erityissuojuksilla.
• Kampisäätöinen nostinkoneisto voidaan päivittää sähköisesti toimivaksi.

Flexi Basic, manuaalisesti säädettävä työtaso
• Sopii keittiöihin, joissa korkeutta säädetään erittäin harvoin.
• Manuaalisesti säädettävät työtasot voidaan asentaa
• 600–3 000 mm työtasoihin.
• Säätämiseen tarvitaan valmistajan tunkki tai vähintään kaksi
henkilöä.

Työtason seinäkannattimet
• Nostamiseen ja säätämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

44
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YLÄKAAPIN NOSTIMET
LASKEUTUVAT KEITTIÖKAAPISTOT
Jokaisen käyttäjän keittiössä tulisi nähdä kaappien sisältö ja ylettyä
jokaiseen tavaraan.

Sopiva ratkaisu valitaan käyttäjän liikkumiskyvyn ja asennon perusteella.
Toisinaan tavarat ovat käyttäjän ulottuvilla, vaikka kaappi laskeutuisi vain
suoraan alaspäin. Diagonal-mallissa koko kaappi liukuu työtason reunaan
vaikkapa kattilan, leivänpaahtimen tai hanan päältä. Korkeuden
säätäminen onnistuu yhdellä napin painalluksella.

Turvalevy integroidulla valaisimella.

Kaappien alla olevat turvapysäytysnauhat takaavat, ettei mitään jää
puristuksiin kaapin ja työtason väliin. Paras vaihtoehto riippuu tarpeista
ja tilanteesta. Autamme sinua löytämään juuri sopivan ratkaisun omiin
tarpeisiisi!

45
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Painikkeet kaappien säätöön.

HYLLYNOSTIN

(kaapin runko pysyy paikallaan)

VertiInside, hyllynostin suoraan alas
• Hyllyt liikkuvat suoraan alas.
• Asennetaan kaapin sisälle (vakioleveydet 400–1 000 mm).
• Sopii erinomaisesti olemassa oleviin kaappeihin.
• Ei näkyvissä ulkopuolelta.
• Säädettävissä alaspäin 495 mm.
• Suunniteltu kestämään enintään 80 kg:n kuorma.
• Pohjassa olevaan turvapysäytyslevyyn (vakiona) voi integroida
valaisimia.

Indi, hyllynostin alas ja eteen
• Hyllyt liikkuvat 450 mm alas ja 300 mm eteenpäin kohti käyttäjää.
• Kaapin runko jää ennalleen. Uusi hyllykkö asennetaan vanhojen
hyllyjen tilalle.
• Leveydet 500–1000 mm kaappeihin, syvyys 250,5 mm tai 310,5
mm, korkeus vähintään 700 mm.
• Suunniteltu kestämään enintään 40 kg:n kuorma.
• Ovien aukaisu automaattinen.
• Käyttö nappisäätimillä tai kaukosäätimellä.

KAAPPINOSTIN

(koko yläkaappi liikkuu alas)

VertiElectric, kaappinostin suoraan alas
• Mahdollistaa koko kaapiston korkeuden säätämisen.
• Rungosta on saatavilla kaksi mallia, joissa kaappien leveys on
400– 1 200 mm tai 1 300–1 800 mm.
• Korkeutta voi säätää alaspäin 300 mm.
• Korkeudensäätöjärjestelmä ei ole näkyvissä, kun kaapit on
asennettu.
• Rungon syvyys vain 50 mm.
• Suunniteltu kestämään enintään 80 kg:n tai 120 kg:n kuorma.
• Kaapin pohjaan voi asentaa turvapysäytyslevyn (lisävaruste), joka
estää puristumisen.

Diagonal, kaappinostin alas ja eteen
• Liikkuu 430 mm alas ja 180 mm eteenpäin.
• Rungon syvyys vain 115 mm. Piilossa, kun kaappi on asennettu.
• Rungosta on saatavilla eri malleja, joissa kaappien leveys on
400–1 200 mm tai 1 300–1 800 mm.
• Suunniteltu kestämään enintään 120 kg:n / 220 kg:n kuorma.
• Turvapysäytyslevyyn (lisävaruste) voi asentaa valaisimia
(sähköinen korkeuden säätö alas ja eteen).

Kannattimet kaapeille,
manuaalinen säätö
46

• Kannattimien avulla kaappien korkeutta voi säätää porrastetusti
42 mm välein.
• Kannattimet sopivat tilanteisiin, joissa korkeutta täytyy säätää vain
harvoin.
• Suunniteltu kestämään enintään 90 kg:n kuorma.

9

OPTIMAALINEN KORKEUS
ULOTTUMISTA VARTEN
TYÖTASOJEN OPTIMAALINEN KORKEUS
Pyörätuolin käyttäjät: 700-800mm
Seniorit:
850mm
Aikuiset:
900-950mm

Ropox VertiInside

Ropox VertiElectric

Ropox Diagonal

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA

Kaikkien kaapistojen alle kannattaa
asentaa turvapysäytysnauha, joka estää
puristumisen. Turvallisuutta voi
parantaa myös kytkemällä yläkaapit ja
korkeussäädettävät työtasot toisiinsa
älykkäällä Smartbox-liitännällä.

Ropox Smartbox liittää useamman
nostimen turvakytkimet toisiinsa.
Smartbox liitäntärasiat auttavat
estämään puristumisen vierekkäin
asennettujen korkeussäädettävien
työtasojen väliin. On tärkeää, että
työtaso ei ulotu sivu- ja etulevyjen
ulkopuolelle.

Suojareunukset varmistavat, että
työtasot paitsi pysähtyvät, myös
kääntyvät toiseen suuntaan
välittömästi, kun reunukset aktivoituvat.
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PREFI SVALNALIESIVAHTI

Turvallisuutta
keittiöön
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TURVALLISUUTTA KEITTIÖÖN
Prefi Svalna -LIESIVAHTI

Prefi Svalna on helppokäyttöinen liesivahti, joka antaa
varmuutta kotona asumiseen ja lisää turvallisuutta keittolevyjen ja uunin
käyttämiseen.
Liesivahti katkaisee virran havaitessaan häiriöitä
pintalämpötilassa tai käyttöajan ylittyessä.
Prefi Svalna- liesivahti mahdollistaa normaalin
ruoanlaiton kaikille perheenjäsenille.
Liesivahti valvoo lämpötilaa ja katkaisee virran, jos
lämpötila nousee liian korkeaksi tai jos ennalta määrätty
käyttöaika ylittyy. Käyttöaika on säädettävissä.
Hälytys tapahtuu äänimerkillä ja valomerkillä, jonka jälkeen virta katkeaa automaattisesti.
Merkkiääni voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa.
Prefi Svalna nollataan helposti, kytkemällä kaikki levyt ja
uuni pois päältä. Nollauksen jälkeen liesi toimii taas normaalisti.
Prefi Svalna-liesivahti on ohjelmoitavissa toimimaan
magneettiavaimella on/off -tyylisesti. Silloin ilman
magneettiavainta liesi ei toimi ollenkaan.
Tämä toiminto mahdollistaa lieden turvallisen
käytön perheissä, joissa on muistihäiriöinen
perheenjäsen, samoin kuin lapsiperheissä.
Myös lemmikkien aiheuttamat vaaratilanteet
voidaan näin välttää.
Prefi Svalna on helppokäyttöinen liesivahti
- muistihäiriöisille
- aistivammaisille
- lapsiperheille
Prefi Svalna-liesivahdin lämpötilavahti ja virrankatkaisuyksikkö ovat toisiinsa yhteydessä
langattomasti. Lämpötilavahdissa on mukana magneettinen kiinnitysmahdollisuus. Liesivahdin saa
asentaa sähköasennusluvat omaava asentaja
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KODIN MUUT
TILAT
Koti saadaan aina muutettua paremmin toimivaksi oikeilla
apuvälineillä ja hyvällä asunnon muutostyöllä.
Vapaasti sijoitettavien nousutukien avulla on mahdollista
tukeutua kodin eri tiloissa.
Gripo-nousutuki on erinomainen esimerkki hyvin suunnitellusta apuvälineestä. Gripo on vapaasti sijoitettavissa kaikkiin
kodin eri tiloihin.
Joskus kodeissa on tarve nostinratkaisuille, joko pyörillä tai
kiinteästi kattoon asennettavissa olevilla malleilla. Valikoima
on laaja ja autamme mielellämme oikeiden ratkaisujen löytämiseksi.
GRIPO-NOUSUTANKO����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
NOUSUTUET�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62
TERAPIAPÖYDÄT��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
TYÖTUOLIT��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78
HUMAN CARE-NOSTINRATKAISUT ������������������������������������������������������������������������������80
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ALL-IN-ONE-NOSTIMET��������������������������������������������������������������������������������������������������������96
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Gripo
nousutanko

- asu pidempään kotona

Itsenäisyyttä • Turvaa • Hyvinvointiaia
52

Yksi järjestelmä – lukemattomia
mahdollisuuksia
GRIPO on turvallinen tuki arkielämässä

GRIPO on tukeva ja helposti muunneltava tukiväline, joka tarjoaa tukea
seisomaannousuun ja sisätiloissa liikkumiseen. Gripo sopii jokaiseen kotiin
ja on hyvin helppo asentaa. Nousutanko toimii hyvin sellaisenaan, mutta on
täydennettävissä hyödyllisillä lisävarusteilla.

• Tarjoaa tukea ja turvallisuutta
• Hyödyntää käyttäjän omia voimavaroja
• Helppo asentaa ja siirtää ilman työkaluja
• Suuri valikoima lisävarusteita erilaisiin tarpeisiin
• Monia käyttösovelluksia

Gripo
Tuotenumero H35100
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Kolmiokahva
• Helpottaa nousua tuolista/sängystä
• Oikealle korkeudelle asennettuna voidaan käyttää myös
päätukena
• Pehmeä kumipinta varmistaa liukumattoman otteen
Pehmeä kumipinta ja yleisliitin 40/22 mm
Tuotenumero H35145

Kahva
• Helpottaa nousua tuolista/sängystä
• Helpottaa siirtymistä pyörätuoliin ja siitä pois
• Asentamalla 2-3 kpl eri korkeuksille käyttäjä voi harjoitella
seisomatasapainoa kiipeämisharjoituksen avulla
• Kun yleisliittimen asentaa hieman löysäksi, voi käyttäjä
pyörittää kahvaa tangon ympäri, ominaisuus voi myös olla
avuksi siirryttäessä pois tuolin tai sängyn reunalta
Pehmeä kumipinta ja yleisliitin 40/22 mm
Tuotenumero H35159

Pieni pystykahva
Putken läpimitta 22 mm. Kaksi yleisliitintä 40/22 mm
Tuotenumero H35158
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Sivutuki riippukahvalla
Kaksi yleisliitintä 40/22 mm, riippukahvassa pehmeä
kumipinta ja hihna.
Tuotenumero H35148

Sivutuen etuja
• Antaa tukea siellä, missä sitä tarvitaan
• Lisää luottamusta omiin voimiin/kykyihin
• Mahdollistaa itsenäisen liikkumisen, mikä vähentää
avustajan antamaa apua
• Aktivoi käyttäjää, mikä on tärkeää muun muassa
verenkierron ja vatsan/suoliston toiminnan kannalta
• Tukee siirtymistä ja asennon muuttamista vuoteessa
• Säästää kustannuksia, mikäli käyttäjät ja omaiset voivat
toimia omatoimisesti ilman hoitohenkilökunnan apua

Sivutuki
• Ei irtonaisia osia
• Antaa tukea seisomaan noustaessa ja liikuttaessa
esim. WC-käynnin yhteydessä
Ilman hihnaa ja riippukahvaa. Kaksi yleisliitintä 40/22 mm
Tuotenumero H35196
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Kombi-kahva
• Tukeva kahden käden ote myös käyttäjille, joilla
on kookkaat kädet
• Erittäin tukeva (ei kierry)
• Voidaan käyttää kahdella korkeustasolla kiivettäessä
• Käyttäjä voi nojautua kahvaan pukeutuessaan ja
riisuutuessaan
• Sama asennuskorkeus mahdollistaa kahden eripituisen
käyttäjän ja korkeustasoja on kahvassa kaksi.
Kaksi yleisliitintä 40/22 mm
Tuotenumero H35208

Ylöstaittuva istuin
• Voidaan käyttää suihkuistuimena ja muissa tiloissa
• Käyttäjän maksimipaino 110 kg
Yleisliitin 40/40 mm. Koko: syvyys 40 cm x leveys 36 cm
Tuotenumero H35154
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Poikkitanko
• Asennetaan kahden tangon tai seinän ja tangon väliin
nojauskorkeudelle. 
• Tukee käyttäjää ja auttaa tasapainossa pukemisen ja
riisumisen aikana
Pituus 75 cm. Läpimitta 40 mm. Yleisliittimet tilattava
erikseen.
Tuotenumero H35150
Pituus 75 cm. Läpimitta 22 mm. Yleisliittimet tilattava
erikseen
Tuotenumero H35149

Poikkitanko, läpimitta 22 mm
• Voidaan asentaa viistosti esim. kaiteeksi pieneen
portaikkoon tai lattian korkeuserojen kohdalle
• Voidaan asentaa kylpyhuoneeseen
pesualtaan tai WC-istuimen viereen kahden tangon välille
• Pehmeä kumipinta varmistaa liukumattoman otteen
Pituus 75 cm. Läpimitta 22 mm. Pehmeä kumipinta.
Yleisliittimet tilattava erikseen.
Tuotenumero H35151

Poikkitanko, läpimitta 40 mm
Asennetaan tukemaan kävelyreittiä kahden tangon välillä.
• Huoneisiin, joissa on korkeita kynnyksiä, jotka estävät
käyttäjää liikkumasta esimerkiksi pyörätuolilla
• Kävelyreitti esimerkiksi sängyn ja WC:n välillä, käytävissä ja
vastaavissa. Auttaa käyttäjää selviytymään itsenäisesti
• Voidaan asentaa peräkkäin pitkäksi kävelyjohteeksi
useiden tankojen välille
Pituus 160 cm. Yleisliittimet tilattava erikseen
Tuotenumero H35152
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Käsinojat istuinta varten
Käsinojien välinen leveys 56 cm
Tuotenumero HH35255

Neliskulmainen pöytä
41 x 31 cm. Yleisliitin 40/22 mm. Soveltuu hyvin myös
tietokonepöydäksi.
Tuotenumero H35165
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Tuotetiedot
Pöytä
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35165

Yleisliitin 20/20 mm

Pöytälevy, 41 x 31 cm

H35155

Ilman yleisliitintä

Pöytälevy, 41 x 31 cm

Monitorivarsi Gripoon
Tuotenumero
H35251

Kuvaus

Lisätietoa

Yleisliitin 40/40 mm

TV/tietokonenäyttöjä varten. Pituus 60 cm , max.
15 kg

LED-valolamppu
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35260

Yleisliitin 40/22 mm

Pituus 48 cm. Lampun halkaisija 30 mm

Kahvan päällys
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35298

Parantaa otetta. Kiinnitetään vetoketjulla

Pituus 20 cm. Putkelle, jonka halkaisija on 40 mm

Tekniset vaatimukset ja
yksityiskohdat
Gripo
Tilavaatimukset

Vähintään 210 cm - enintään 300 cm. Katon korkeus ilmoitetaan
tilattaessa.

Katon rakennetta koskevat vaatimukset

Pitää kestää 100 kg:n pistekuormitus

Maksimikuormitus

100 kg vaakatasossa tangon keskikohdalla

Käyttäjän paino

Max 150 kg

Materiaali

Alumiini ja muovi

Tuotteen paino

4,7 kg ilman lisävarusteita
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Tuotetiedot
Gripo
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35100

Gripo Vakio

Katon korkeus 210-300 cm

H35202

Gripo Erikoiskoko

Katon korkeus alle 210 cm

H35105

Gripo Pitkä

Katon korkeus 260-320 cm

H35106

Gripo Plus

Katon korkeus 225-300 cm

Yleisliitin portaittain kiertyvä
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35130

Standardi, hammasratas

Halkaisija 40/22 mm

H35169

Hammasratas

Halkaisija 40/22 mm

H35199

Hammasratas

Halkaisija 22/22 mm

Yleisliitin vapaasti kiertyvä
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35160

Ilman hammasratasta

Halkaisija 40/22 mm

H35166

Ilman hammasratasta

Halkaisija 40/40 mm

Yleisliitin vastakappaleella Helpottaa tangon nostamista ja laskemista.
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35161

Päätyhihnat kaideputkille

Halkaisija 40/22 mm

H35167

Päätyhihnat kaideputkille

Halkaisija 40/40 mm

Sivutuki riippukahvalla
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

Käyttäjän maksimipaino 110 kg

H35148

Kaksi yleisliitintä 40/22 mm,
riippukahvat, joissa pehmeä kumipinta
ja hihna

H35133

Riippukahvat, joissa pehmeä
kumipinta ja hihna, ilman yleisliitintä

Käyttäjän maksimipaino 110 kg

Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

35446

Liukukiristimet ilman yleisliitintä

Käyttäjän maksimipaino 110 kg

H35196

Liukukiristimet ja kaksi yleisliitintä
40/22 mm

Käyttäjän maksimipaino 110 kg

Sivutuki

Kolmiokahva
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35145

Pehmeä kumipinta, yleisliitin 40/22
mm

Putken halkaisija 22 mm

Pehmeä kumipinta, ilman yleisliitintä

Putken halkaisija 22 mm

H35170

Kombi-kahva		
Tuotenumero
H35208
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Kuvaus

Lisätietoa

Kaksi yleisliitintä 40/22 mm

Korkeus 24 cm, pituus 30 cm
Putken halkaisija 22 mm

Tuotetiedot
Kahva
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35159

Pehmeä kumipinta, yleisliitin 40/22
mm

Tartuntapinnan leveys 48 cm. Putken
halkaisija 22 mm

Pehmeä kumipinta, ilman yleisliitintä

Tartuntapinnan leveys 48 cm. Putken
halkaisija 22 mm

H35172

Pieni pystykahva
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35158

Kaksi yleisliitintä 40/22 mm

Putken halkaisija 22 mm

Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35149

Ilman yleisliitintä

Pituus 75 cm, putken halkaisija 22 mm

H35151

Pehmeä kumipinta, ilman yleisliitintä

Pituus 75 cm, putken halkaisija 22 mm

H35150

Ilman yleisliitintä

Pituus 75 cm, putken halkaisija 40 mm

H35152

Ilman yleisliitintä

Pituus 160 cm, putken halkaisija 40 mm

Kaideputki

Seinäkannatin
Tuotenumero

Kuvaus

H35156

Päätypalat seinään kiinnitettäviin putkiin Putkille, joiden halkaisija on 22 mm

H35157

Päätypalat seinään kiinnitettäviin putkiin Putkille, joiden halkaisija on 40 mm

Lisätietoa

Ylöstaittuva istuin
Tuotenumero
H35154
H35173

Kuvaus

Lisätietoa

Yleisliitin 40/40 mm

Leveys 35 cm, syvyys 40 cm. Käyttäjän
maksimipaino 110 kg

Ilman yleisliitintä

Käyttäjän maksimipaino 110 kg

Käsinoja ylöstaittuvalle istuimelle
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35255

Yleisliitin 40/40 mm

Käsinojien välinen leveys 56 cm

Ylälevy kaltevia kattoja varten
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35174

Asennus kalteville kattopinnoille

Säädettävä

Ylälevy heikkoja kattoja varten
Tuotenumero

Kuvaus

Lisätietoa

H35153

Ylälevy, suuri

70 x 31 cm

WC-paperirullan pidike
Tuotenumero

Kuvaus

H35198

Yleisliitin 22/22 mm

H35201

Yleisliitin 40/22 mm

Lisätietoa
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Nousutuet omatoimiseen
siirtymiseen
Frida-nousutuki

Helpottaa sängystä nousua, lisää turvallisuutta ja
omatoimisuutta. Otekahva on korkeussäädettävä ja
miellyttävän pehmeää materiaalia. Frida on helppo
asentaa patjan alle ilman työkaluja.
Kaiteen pituus 51 cm
Kaiteen korkeus 42-53 cm
Leveys 88 cm, 90 cm leveälle sängylle
Kestävyys 100 kg
Paino 2,6 kg

Pivot Rail-nousutuki

Monipuolisesti säädettävä Pivot Rail-nousutuki toimii sekä
nousemisen tukena ja sängyn kaiteena ehkäisten putoamista.
Sängyn suuntaisesti säädettävä nousutuki antaa jopa
106 cm pituisen kaiteen sängylle. Nousutukea voidaan
kääntää myös alas. Mukana kangasteline pientarvikkeille.
Leveys lukittuu 66, 86 ja 106 cm.
Kaiteen korkeus 58,4 cm
Kestävyys 136 kg
Paino 6,8 kg

Säletuet sänkyyn

Muoviset säletuet mahdollistavat
poikittaisista säleistä valmistetussa sängyn
pohjassa nousutukien käytön.

CouchTray-sohvatuki

Ergoniminen ja korkeussäädettävä kädensija antaa hyvän tuen
ylös noustessa. Sohvatuessa on mukana korkeussäädettävä
pöytätaso, joka kääntyy pois edestä. Sohvatuen jalat sijoitetaan
tuolin tai sohvan jalkojen alle. Jalkojen syvyys on säädettävissä.
Kädensijan korkeus 87,5-102 cm
Kädensijan koko 17x17 cm
Kädensijan kestävyys 113 kg
Pöydän korkeus 66,5-81 cm
Pöydän kestävyys 13,6 kg
Pöydän koko 40,6x45,7 cm
Paino 10,8 kg
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Econo-Rail-nousutuki

Mukaan otettava Econo-Rail-nousutuki toimii sekä
nousutukena että sängyn kaiteena ehkäisten
putoamisonnettomuuksia. Econo-Rail toimitetaan
kantosalkussa, joka on kätevä ottaa mukaan matkalle.
Econo-Rail on valmistettu kevyestä alumiinista ja
otekahva on miellyttävän pehmeää materiaalia. Mukana
kangasteline pientarvikkeille ja kiinnitysvyö.
•
•
•
•
•

Leveys 40,6 cm.
Kaiteen korkeus 54,6 cm.
Tukirunko patjan alla 30,5 cm.
Kestävyys 136 kg.
Paino 680 g.
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MONENLAISIIN TARPEISIIN SUUNNITELLUT
TERAPIAPÖYDÄT
TERAPIAPÖYDÄT
Ropox-terapiapöydät on suunniteltu vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Pöydät
on kehitetty yhteistyössä käyttäjien, hoitajien ja terapeuttien kanssa, jotta ne
täyttävät yleiset ergonomiset tarpeet. Ropox-terapiapöydät tukevat
jokapäiväistä elämää parhaalla mahdollisella tavalla.
Laaja valikoima Ropox-terapiapöytiä täyttää useimmat vaatimukset erilaisiin
aktiviteetteihin. Pöydät saadaan vastaamaan yksilöllisiä vaatimuksia ja erilaisia
tarkoituksia.
Ropox-terapiapöydän ääressä voi istua mukavasti ja tasapainoisesti. Pöydät
mahdollistavat aktiivisemman ja itsenäisemmän työskentelyn.
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SISÄLTÖ
05 Sopivan pöydän valitseminen
Mitä eroavuuksia pöydillä on

07 Miten saada paras istuma-asento

Jokaiselle käyttäjälle toimintakyvystä riippumatta

08 Ropox Vision-pöydät

Korkeussäädettävät ja kallistettavat

10 Ropox Ergo-terapiapöydät

Manuaalisesti korkeussäädettävät ja kallistettavat

12 Ropox ErgoMulti-pöytä

Harjoittelu- ja terapiapöytä

14 Ropox-ryhmäpöydät

Korkeussäädettävät keittiö- ja työpöydät

KÄYTTÄJIEN VALINTA

Asiakaskokemus

Jane Brostrøm, Maisen äiti

"Maiselle Ropox-terapiapöytä on välttämätön koulussa, sillä hän voi helposti säätää
pöydän vastaamaan omia vaatimuksiaan riippumatta siitä, seisooko vai istuuko hän.
Maise käyttää korsettia, mikä vaikeuttaa pöydän päälle kumartumista. Kallistettava
pöytätaso tuo tähän ratkaisun.

Maiselle on tärkeää, että hän voi osallistua muiden oppilaiden kanssa samoille
oppitunneille. Ropox-pöydän ansiosta hän saa parhaan mahdollisen
työskentelyasennon".
4
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SOPIVAN PÖYDÄN VALITSEMINEN
Harkittaessa uuden pöydän hankintaa, tiettyihin tärkeisiin ominaisuuksiin kannattaa
kiinnittää erityistä huomiota, jotta pöytä vastaa varmasti käyttäjän tarpeita.
Kuinka moni käyttää pöytää ?
Kun pöydällä on vain yksi käyttäjä, suositellaan pöytää, joka parhaiten vastaa
yksittäisen käyttäjän tarpeita. Mikäli taas pöydällä on useampi kuin yksi käyttäjä,
suositellaan helposti säädettävää pöytää. Lisäksi kannattaa harkita pyörällistä,
helposti paikasta toiseen siirrettävää pöytää. Näin mahdollistaa enemmän
joustavuutta.
Onko erityisiä tarpeita?
Turvallinen istuma-asento vaatii vakaan pöydän ja tuolin. Tämä on tärkeää erityisesti
käyttäjille, joilla on tasapainohaasteita. Pöydän pyörät on varustettava jarruin
onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kallistettavat pöydät on suunniteltu erityisesti
näkökyvyn ja hahmotuksen haasteisiin.
Onko pöydän alla tarpeeksi jalkatilaa?
Mahdollisuus päästä lähelle pöytää on välttämätöntä. Pyörätuolin käyttäjälle on
hyvä olla pääsy pöydän molemmille puolille. Kaikille Ropox terapiapöydille on
optimaaliset lähellepääsymahdollisuudet matalien tukipalkkien ansiosta.

PÖYDÄN VALINNALLA ON MERKITYSTÄ
Hyvä ergonominen istuma-asento tuo merkittävän edun jokapäiväiseen
elämään. Lapsilla, aikuisilla, liikuntaesteisillä ja sokeilla on erilaiset
vaatimukset. Useista pöytäko'oista voi valita sopivimman ja kallistettavista
tasoista mieluisimman omiin tarpeisiin.
Oikeanlainen pöytä auttaa saamaan enemmän irti päivittäisistä
aktiviteeteista.
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PÖYTÄTASON KALLISTAMINEN

Kallistettavat pöytälevyt antavat mahdollisuuden muuttaa istuma-asentoa.

Tietokoneella työskenneltäessä
käytetään pöydän etuosaa.
Käyttäjä saa hyvän noja-asennon.

Kirjoittaessa käytetään kallistetun
pöydän keskiosaa.
Käyttäjä voi nojata eteenpäin.

Ylös kallistettu pöytä tuo lukiessa
tekstin lähelle.
Käyttäjä saa rennon noja-asennon.

PÖYDÄN KORKEUDENSÄÄTÖ
Korkeussäädettävä pöytä helpottaa pöydän säätämistä
täsmälleen tarvittavalle korkeudelle.

Lapsi

62-127cm

60-90cm

50-70cm

Aikuinen

Seisominen

KAIKILLE IHMISILLE TOIMINTAKYVYSTÄ
RIIPPUMATTA
Pöytä on kokoontumispaikka, missä seurustelemme, syömme,
työskentelemme, leikimme ja opiskelemme. Se on tarkoitettu eri
ikäryhmille, pyörätuolin käyttäjille, heikkonäköisille ja kaikille muille
tarpeista riippumatta.
Pöydät on luotu niitä elämän hetkiä varten, joita jaamme muiden
kanssa toimintakyvystä riippumatta. Ropox-terapiapöytiä on
käytössä yksityiskodeissa, kouluissa, hoitokodeissa,
kuntoutuskeskuksissa ja sairaaloissa.
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KUINKA SAADA PARAS ISTUMA-ASENTO
Samassa istuma-asennossa pysyminen yli 1-2 tunnin ajan aiheuttaa epämukavuutta
useimmille ihmisille. Istuminen on yksi pahimmista rasituksista alaselälle, niska- ja
hartiaseudulle, ja se voi aiheuttaa lihaskipua.
Avain täydelliseen ja toiminnalliseen istuma-asentoon on vaihtelumahdollisuus. Erityisesti
pyörätuolinkäyttäjälle voi olla haastavaa vaihtaa istuma-asentoa, mutta oikealla pöydällä saa
siihen tarvittavan avun.
Asioita, joita ottaa huomioon suunnittelussa
• Käsivarsien tuki lievittää selkä- ja hartiaseudun rasitusta.
• Korkeudensäätö estää olkapäiden ja kaulan kiputiloja.
• Kallistettava työtaso tuo luettavan tekstin lähemmäksi.
• Paperit pysyvät paikoillaan MagRule-magneetin kanssa myös silloin, kun pöytälevyä kallistetaan.
• Helppo pääsy pöydän molemmille puolille pöydän alla olevan matalan tukipalkin ansiosta.
Pöytien ominaisuudet auttavat saamaan parhaan mahdollisen istuma-asennon riippumatta
siitä, kirjoittaako, lukeeko, pelaako vai rentoutuuko pöydän ääressä.

ROPOX-TERAPIAPÖYTIEN EDUT
Terapiapöytiä on erittäin laaja valikoima, ja niissä on paljon
yksilöllisiä säätöjä.

Ropox-käsivarsien tuet

Vision-pöytälevyt
68

Sähköinen tai manuaalinen
korkeudensäätö

Vision-pöytälevyt ovat
rakennettu teräksestä, mikä
mahdollistaa MagRule-magneetin
käytön missä pöytälevyn
kohdassa.
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ROPOX VISION TERAPIAPÖYDÄT

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT JA
KALLISTETTAVAT PÖYDÄT
Tuotteen on oltava sekä toimiva, että kaunis. Vision-pöytien muotoilu on
yksinkertainen ja tyylikäs. Säädettävä korkeus ja kallistettava pöytälevy takaavat
ergonomisen asennon. MagRule-magneetti pitää paperit pöydällä.
Ergonomisilla käsivarsituilla voi rentouttaa käsivarsia ja ne tarjoavat myös pienen
vartalotuen. Lisäksi pöydän alla on runsaasti tilaa pyörätuolin käyttäjälle päästä
lähelle pöytää. Monet valitsevat Vision-terapiapöydän tyylikkään ilmeen,
käyttäjäystävällisten ominaisuuksien ja monipuolisen käytettävyyden vuoksi.
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ROPOX

Vision-terapiapöytä
• Saatavana kiinteällä tai kallistettavalla pöytälevyllä. Kallistettava
osa (enintään 74°) vaihtoehtina keskelle, vasemmalle tai oikealle
puolelle.
• Kaksi korkeusvaihtoehtoa (50-70 / 60-90 cm.)
• Kolme pöytäkokoa (90x60, 120x60, 90x90 cm).
• Manuaalinen tai sähköinen korkeussäätö
• Turvapysäytys pöytälevyn kallistustoiminnossa
• Pöytälevyn alla vapaata tilaa, joka helpottaa pyörätuolin käyttäjiä
• Kaksi sisäänrakennettua pyörää, jotka luovat tyylikkään ulkonäön
• Teräksinen pöytälevy: MagRule-magneetilla paperit voidaan
sijoittaa haluttuun paikkaan

ROPOX

Vision korkea/matala
terapiapöytä
• Pöytä, jonka ääressä voit istua tai seistä.
• Sähköinen korkeussäätö (erittäin laaja 62 - 127 cm).
• Akkuratkaisu on saatavana, mikä tekee siitä johdottoman
• Kallistettava pöytälevy
• Teräksinen pöytälevy: MagRule-magneetti voidaan sijoittaa
halutusti paperien säilyttämiseen

MagRule -magneetti antaa
mahdollisuuden sijoittaa asiat
halutusti pöydälle

Sisäänrakennetut pyörät
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Korkeussäädettävä

Irroitettavat
käsivarsituet

Pyöristetyt kulmat ja
reunat
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ROPOX ERGO-TERAPIAPÖYDÄT

MANUAALISESTI
KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT
JA KALLISTETTAVAT
Ergo-terapiapöydät koostuvat neljästä eri versiosta, joiden korkeutta voi
säätää manuaalisesti. Pöytälevyä voi kallistaa jopa 54°. Kallistustoiminto
on erittäin kätevä heikkonäköisille ja käyttäjille, joilla on rajoittunut
ulottuvuus. Pöydän tuki varmistaa, että asiat pysyvät paikoillaan, kun
pöytälevyä kallistetaan.
Käsivarsituet vähentävät kyynärvarsien kannattelua, ja tarvittaessa ne
myös tarjoavat tukea käyttäjälle.
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ROPOX

Ergo-terapiapöytä
• Manuaalinen korkeus säädettävissä veivillä 56-90 cm
• Saatavana kaksi pöytäkokoa (90x60 ja 120x60 cm)
• Saatavana täydellä kallistuksella tai vasemmalla/
oikealla osalla, jonka saa kallistettua jopa 54° kulmaan
• Laaja valikoima lisävarusteita

A-malli

B-malli

C-malli

D-malli

Laaja valikoima lisävarusteita
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11

ErgoMulti-harjoitus- ja terapiapöytä

HARJOITUS- JA TERAPIAPÖYTÄ
ErgoMulti-terapiapöytä on optimaalinen valinta harjoituksiin, joissa käyttäjä ja
terapeutti istuvat vastakkain.
Pöydän sivuilla on kaksi ergonomista kaarta, joiden avulla kaksi ihmistä voi istua
mukavasti pöydän kummallakin puolella. Pöydän mukana tulevat kaaripalat
mahdollistavat pöydän tavallisen käytön. Pyörätuolin käyttäjä voi tulla lähelle
pöytää matalien tukipalkkien ansiosta.

text
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ROPOX

ErgoMulti-terapiapöytä
• Ihanteellinen harjoitustilanteisiin
• Matala tukipalkki pöydän alla
• Erilaisia pöydän yläosan
leikkauksia yksilöllisiin tarpeisiin
• Manuaalinen korkeudensäätö
• Pyrät varustettu jarruilla

Lisäosat (sis. hintaan)
Kaaripala ø 30 cm

1374

Kaaripala ø 40 cm

Kaaripala, täysi

Pyörät jarruilla

ROPOX -RYHMÄPÖYDÄT

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT KEITTIÖ- JA TYÖPÖYDÄT
Ystävien, perheen tai työkavereiden tapaaminen pöydän ympärillä on osa jokapäiväistä
elämää. Ryhmäpöydät on suunniteltu luonnolliseksi kokoontumispisteeksi riippumatta siitä, onko
töissä, kotona, harjoittelussa tai koulussa.
Kaikissa ryhmäpöydissä on helppo korkeudensäätö. Pöydät on valmistettu laadukkaista
materiaaleista, jotka on helppo puhdistaa. Pöytien alla on runsaasti jalkatilaa, mikä tekee niistä
kaikille käyttäjille sopivan riippumatta toimintakyvystä. Ropox-ryhmäpöydät ovat tyylikkäitä ja
ne sopivat myös liikuntaesteisten käyttäjien vaatimuksiin.

14
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ROPOX

Vision-ryhmäpöytä
•
•
•
•

Manuaalinen korkeussäätö
Pyöristetyt reunat ja kulmat
Sileät pinnat - helppo pitää puhtaana
Tyylikkäät soikeat jalat

ROPOX

Ergo-ryhmäpöydät
• Manuaalinen korkeussäätö
• Ei ristitankoja, mikä tekee pöydästä
täydellisen pyörätuolikäyttöön
• Pyörät voidaan varustaa jarruilla

ROPOX

4Single-ryhmäpöytä
• Manuaalinen tai sähköinen korkeussäätö
• Turvapysäytys antaa turvallisuutta ympäri pöytää
• Kehys ihanteellinen kaikenlaisille pöytälevyille
• Kaksi korkeusvaihtoehtoa: 55–85 / 65–95 cm
• Lisävarusteena saatava akku tekee pöydästä
johdottoman
• Pituus ja leveys voidaan räätälöidä, kuitenkin
korkeintaan 200x300 cm

4Single-ryhmäpöydän alle voidaan
asentaa kaapit.

4Single-ryhmäpöytä on ihanteellinen
moniin eri tarkoituksiin.

Käsivarren tuet saavat käyttäjän
rentouttamaan hartiat.
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Aktiivituoli työhön ja kotiin
–Yksilöllisesti säädettävää mukavuutta
Hepro-aktiivituoli on ergonominen, korkealaatuinen ja kestävä. Tuoli on turvallinen, ja sen saa nopeasti
säädetyksi omien yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi – jopa tuolilla samalla istuen. Aktiivituoli eroaa tavallisesta
työtuolista sen erityisen kevyen liikuteltavuuden ja kehoa aktivoivien toimintojen osalta. Aktiivituoli on
paitsi vankka toimistotuoli, se helpottaa toimintaa myös kotona. Nämä toiminnot ovat käytettävissä kaikissa
malleissa:
Joustavat käsinojat
• Säädettävä korkeus ja leveys
• Voidaan kääntää taaksepäin

Ergonominen selkänoja

helpottamaan pyörätuolikäyttäjien

• Hyvä lannetuki

tuoliin pääsyä ja poistumista

• Portaaton korkeudensäätö

• Voidaan kääntää taaksepäin

• Miellyttävä pehmuste

muuttamatta korkeusasetusta

• Optimaalinen muoto
• Säädettävä selkänojan
kallistus
• Niskatuki lisävarusteena

Ergonomisesti muotoiltu
• Hyvä tuki
• Miellyttävä pehmuste
• Materiaali estää liukumisen
• Lieventää paineen tunnetta

Säädöt

• Istuimen syvyys
säädettävissä

• Helposti ulottuvilla olevat säätövivut
• Paljon yksilöllisiä säätövaihtoehtoja.
Säätövivut tilattavissa oikealle tai
vasemmalle puolelle
• Jarru voidaan asentaa vasemmalle tai
oikealle puolelle
• Hyvät ja turvalliset pyöräjarrut

Runko ja pyörät
• Erityisen kevyt liikuteltavuus

Korkeudensäätö
• Kaasunostin ja sähköinen säätö nostavat istuinta
vaihtoehtoisesti 10, 15 tai 20 cm. Tuolia voidaan,

• Vankka ja kestävä (25-150 kg)
• Hyvä jalkatila
• Ylös taitettava jalkatuki
• Leveät, vakaat pyörät
78

mallista riippuen, säätää vielä manuaalisesti 4–12 cm
.
• Suosittelemme sähköistä korkeudensäätöä
heikkovoimaisille ja käyttäjille, joiden tasapaino on
heikentynyt.

Valitse malli, joka
vastaa parhaiten
tarpeitasi

G2 Aktiv
G2 Aktiv tarjoaa helppoutta ja
käyttömukavuutta aktiivisille
käyttäjille. Liikkuva kallistus.
Vankka työtuoli aktiiviseen
käyttöön kotona ja töissä.

E1 Kilo

G2 Luna

E2 Luna

G2 Tilto HR

E2 Tilto HR

Tuoli, jossa on sähköinen 10 cm
korkeudensäätö jopa
230 kg painaville käyttäjille. E1
Kilo on vankka tuoli, joka pyrkii
aktivoimaan käyttäjiä, jotka istuvat
liikkumattomana painonsa vuoksi.

Tuoli, jossa on manuaalinen
istuinnosto, kallistustoiminto ja
ergonominen istuin. Hepro
Lunan avulla saat tinkimätöntä
ergonomiaa yhdistettynä
innovatiivisuuteen ja
muotoiluun.

Tuoli, jossa on sähköinen
istuinnosto, kallistustoiminto ja
ergonominen istuin. Hepro
Lunan avulla saat tinkimätöntä
ergonomiaa yhdistettynä
innovatiivisuuteen ja
muotoiluun.

G2 Tilton erityisen korkea
selkänoja antaa erinomaisen tuen
ja takaa istuinmukavuuden.
Valitse Tilto, kun pitkään
istuttaessa tarvitaan aktivointia
ja liikettä.

E2 Tilton erityisen korkea
selkänoja antaa erinomaisen
tuen ja takaa istuinmukavuuden.
Sähköinen korkeudensäätö
helpottaa tuoliin pääsyä ja
poistumista. Valitse Tilto, kun
pitkään istuttaessa tarvitaan
aktivointia ja liikettä.

G2 Tilto EHR

E2 Tilto EHR

Tilto G2 24/7

Tilto E2 24/7

S1 Stand support

Tuoli, jossa on käsikäyttöinen
korkeudensäätö ja kallistus.
Tämä malli on suunniteltu
erityisesti käyttäjille, jotka
viettävät paljon aikaa tuolissaan
istuen. Tilto-mallien
ainutlaatuinen ominaisuus on
kallistustoiminto, joka edistää
vaihtelua ja liikettä.

Tuoli sähköisellä
korkeudensäädöllä ja
kallistuksella. Tämä malli on
suunniteltu erityisesti käyttäjille,
jotka viettävät paljon aikaa
tuolissaan istuen. Tilto-mallien
ainutlaatuinen ominaisuus on
kallistustoiminto, joka edistää
vaihtelua ja liikettä

Tilto G2 24/7 on oikea valinta,
kun istuma-asennossa kuluu
suurin osa ajasta. 24/7-malli on
varustettu erikoispehmusteilla ja
hengittävällä materiaalilla, jotta
siinä voi istua mukavasti pitkään.
Kallistustoiminto tarjoaa
liikkumismahdollisuuksia.

Tilto E2 24/7 on oikea valinta,
kun istuma-asennossa kuluu
suurin osa ajasta. Sähköinen
korkeudensäätö. 24/7-malli on
varustettu erikoispehmusteilla ja
hengittävällä materiaalilla, jotta
siinä voi istua mukavasti pitkään.
Kallistustoiminto tarjoaa
liikkumismahdollisuuksia.

Seisaaltaan tapahtuvan
työskentelyn tueksi pysty
tukituoli. Tuoli tarjoaa hyvän
tuen manuaalisesti säädettävien
istuimen korkeuden ja
kallistuksen sekä selkänojan
kulman ansiosta.
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Potilasnostimet keventävät
fyysistä rasitusta
Potilassiirrot ovat hoitotyön fyysisesti raskaimpia työtehtäviä.
Fyysistä kuormitusta saadaan vähennettyä käyttämällä potilasnostimia.
Samalla nostettavan kokemus turvallisuudesta ja yksityisyydestä kasvaa

Tehokasta nostamista

Kolmasosa kaikista terveydenhuollon ammattivammoista johtuu nostamisesta. Seitsemän kymmenestä hoitajasta pitää työtään raskaana. Potilasnostimien käyttö vähentää sairaspäiviä ja nostamiseen
tarvittavan henkilöstön määrää.

Korpisen valikoimissa olevat Human Caren nostoratkaisut ovat luotettavia ja innovatiivisia. Human Caren
missio on parantaa hoidon laatua ja liikkumisvapautta niille, joilla on erityistarpeita. Korkealaatuiset tuotteet ovat helppoja asentaa ja vaativat vähän huoltoa.

Ylänostin on paras mahdollinen apuväline potilaan siirtämiseen hoivaympäristössä. Kattoon kiinnitetyn nostimen ansiosta lattiatilaa erilliselle
nostimelle ei tarvita. Siten hoitajat voivat liikkua nopeammin, vapaammin ja
turvallisemmin.
Human Care tarjoaa täydellisen valikoiman sekä
ylänostimia että siirrettäviä järjestelmiä. Nostinjärjestelmät täydentää monipuolinen valikoima kattokiskoratkaisuja, nostoliinoja ja lisävarusteita.
Kattokiskoratkaisuissa on rajattomia asennusmahdollisuuksia niin potilas- ja kylpyhuoneeseen
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kuin yleisiin tiloihinkin, sairaalaan, hoivakotiin tai kotioloihin. Human Caren nostojärjestelmät sopivat jopa
uimahalleihin. Kevyet kattokiskot voidaan asentaa rakentamisen yhteydessä, mutta helposti lisätä myös
jo olemassa oleviin tiloihin. Kattokiskojärjestelmät
sivulla 5.

Roomer S – huoneesta toiseen
Huoneesta toiseen huoneeseen
siirtyminen
Roomer S on ylänostin, joka tarjoaa mahdollisuuden
siirtää potilas huoneesta toiseen tekemättä muutoksia oviaukkoihin. Se sopii myös tiloihin, joissa on
liukuovet tai palo-ovet. Sen siirrettävyyden ansiosta
samaa laitetta voidaan helposti käyttää useissa huoneissa, mikä vähentää huomattavasti kustannuksia.
Nostimen kantokapasiteetti on 220 kg, ja siihen voidaan valita 45 tai 55 cm leveä, kevyt nostotanko joko
2, 3 tai 4 pisteen ripustuksella.

Turvallinen kokemus kaikille

Roomer S:n mahdollistama huoneidenvälinen toiminto vähentää nostojen määrää ja minimoi sekä potilaan että hoitajan rasitusta. Roomer S tekee nostosta
mukavan kokemuksen, kun käynnistys ja pysähdys
ovat pehmeitä ja nousu tapahtuu vakionopeudella
potilaan painosta tai liikkeen suunnasta riippumatta.
Akun lataus voidaan tehdä kätevästi käsiohjaimen
avulla.

Tiedon tallennus

Roomer S:ssä on mahdollisuus tallentaa käyttöja suorituskykyä koskevia tietoja. Nostimen
käyttöön ja kuntoon liittyviä yksityiskohtaisia
tietoja voidaan tarkastella suoraan sovelluksessa
tai siirtää tietokoneelle lisäanalyysiä varten.
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HeliQ – kiskoon kiinteästi asennettu
Nykyaikainen muotoilu

HeliQ-ylänostin sopii mihin tahansa ympäristöön. Pieni
koko varmistaa helpon käytön niin sairaaloissa, hoivakodeissa kuin kotihoidossa. Nostinta on kolme eri mallia ja nostokapasiteettia, 150 kg, 220 kg ja 300 kg. Se
vastaa kaikenlaisten potilaiden tarpeisiin ja mahdollistaa potilaalle optimaalisen mukavuuden, kun nostinliinan silmukat voidaan kiinnittää sopivan pituisina 2- tai
4-pisteisiin nostotankoihin.

Mukavuutta ja tehokkuutta

Potilaan painosta riippumattomaton tasainen nostonopeus, sekä pehmeä käynnistys ja pysäytys tekevät
nostamisesta mukavan kokemuksen. Pehmeä käynnistys ja pehmeä pysäytys mahdollistavat potilaan hitaan nostamisen ylös ja alas, mikä vähentää potilaan
kääntymistä. HeliQ mahdollistaa kaksinopeuksisen
nostamisen, siinä on pitkäkestoinen akku, joka voidaan ladata kätevästi käsiohjaimen avulla. Nostimen voi
myös varustaa voimansiirrolla, jolloin nostolaitteen
liikuttamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti, ja kis-

kojen sisäisellä latauksella (jatkuva varaus). HeliQ on
erittäin helppo käsitellä asennuksen ja huollon aikana
sen keveyden (7 kg) ansiosta. HeliQ Power Traverse
-nostin on kaksinopeuksinen, se on suojattu kaikista
suunnista roiskuvalta vedeltä (IPX4) ja sen työskentelykuormitus on turvallinen 300 kg asti.

Altair –siirrettävä nostin
Ilman suuria investointeja

Altair-ylänostin on kevyt (5,9 kg), joten siirrettävyyden ansiosta sen käyttöalueena voi olla monta huonetta. Nostolaitteesta on valittavana kolme nostokapasiteettia: 150 kg, 220 kg ja aina 300 kg asti. Altairia
voidaan käyttää joko 2, 3 tai 4-pisteisen nostotangon
kanssa.

Lyömätöntä mukavuutta

Human Caren nostinliinavalikoimasta löytyy aina
sopiva vaihtoehto vastaamaan potilaan tarpeisiin.
3-pisteinen ripustus mahdollistaa tasaisen painon
jaon ja pitkänomaisen istuimen. Pehmeä käynnistys
ja pysähdys sekä tasainen nostonopeus ja -suunta
tekevät nostamisesta miellyttävän kokemuksen potilaille heidän painostaan riippumatta. Altair tarjoaa
kaksinopeuksisen nostamisen, pitkäkestoisen akun ja
akun lataamisen kätevästi käsiohjaimen avulla. Altairin
nostotanko on kevyt ja helppokäyttöinen, ja saatavilla
olevat kaksi eri leveyttä mahdollistavat nostoliinojen
kiinnittämisen sopiviksi monenlaisille potilaille.
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Tiedon tallennus

Myös HeliQ:ssa ja Altairissa on mahdollisuus tallentaa
käyttö- ja suorituskykyä koskevia tietoja. Nostimen
käyttöön ja kuntoon liittyviä yksityiskohtaisia tietoja
voidaan tarkastella suoraan sovelluksessa tai siirtää
tietokoneelle lisäanalyysiä varten.

Nostinratkaisujen suunnittelu ja asennus
Väinö Korpinen Oy on jo lähes 30 vuoden ajan tarjonnut arkkitehdeille suunnittelun tueksi esteettömyyden asiantuntija-apua, kylpyhuoneiden pohjapiirroksia ja objektikirjastot tuoteluetteloineen.
Kattokiskojärjestelmiin perustuvat potilasnostimet
ovat investointi, joka vähentää hoitajien työkuormitusta, estää työtapaturmia, vapauttaa hoitohenkilökuntaa muihin töihin ja lisää nostettavien turvallisuudentunnetta. Kattokiskot voidaan suunnitella
sijoitettaviksi potilashuoneeseen sängyn yläpuolelle, kylpyhuoneeseen, näiden välille ja jopa johtamaan
potilashuoneesta muihin tiloihin. Ne voidaan asentaa
jo rakentamisen yhteydessä tai lisätä olemassa oleviin tiloihin.

Yläkiskojärjestelmien suunnittelu saattaa vaatia
uudenlaista osaamista, missä Human Care ja Korpinen voivat yhteistyössä avustaa tarjoamalla yleistä
tukea suunnitteluun ja asentamiseen, mutta myös
suunnitteluohjelmien materiaalin objekteineen.
ISO 13485 -standardi (Terveydenhuollon laitteet ja
tarvikkeet) on kansainvälisesti tunnustettu laadunhallintajärjestelmien standardi lääkinnällisten laitteiden teollisuudessa. ISO 13485 -sertifikaatti todistaa
Human Caren sitoumuksen lääkinnällisten laitteiden
laatuun ja prosessien noudattamiseen. Human Care
ja Korpinen ottavat vastuun nostinjärjestelmien turvallisuudesta nimittämällä sertifioidut asentajat
valvomaan asennuksia.

Kattokiskot voidaan asentaa rakentamisen
yhteydessä, mutta helposti lisätä myös
jo olemassa oleviin tiloihin.

Kattokiskojärjestelmät
Kattokiskojärjestelmä on optimaalinen vaihtoehto potilaiden nostamiseen ja
siirtämiseen sairaaloissa, hoitolaitoksissa tai yksityiskodeissa. Ylänostin on aina
saatavilla, se ei vie lattiatilaa, ja sallii hoitajalle tilan olla lähellä potilasta siirron aikana.
Kiskojärjestelmät on helposti mukautettavissa potilaan tarpeisiin ja asennetaan
turvallisiksi huoneen koosta tai rakennuksen rakenteesta riippumatta. Toimitamme
laajan valikoiman kattokiskoja ja asennusmahdollisuuksia.

Kustannustehokkuutta

Tarjoamme täyden valikoiman kiskojärjestelmiä kaikkiin tilanteisiin. Ne on nopea ja vaivaton asentaa,
mikä vähentää kustannuksia.

Pieni paino – suuri kapasiteetti

Järjestelmät ovat kevyitä, mutta tarjoavat suuren
nostokapasiteetin. Keveyden ansiosta yksi asentaja
pystyy tekemään perusasennuksen yksin.

Optimoidut kiskopituudet

Kiskoja on saatavana 2,5 metrisistä 7 metrisiin. Standardisoidut kiskojen pituudet vähentävät leikkaamistarvetta, pienentävät hävikkiä ja lyhentävät asennukseen
kuluvaa aikaa.

Useita asennusmahdollisuuksia

Human Caren kiskojärjestelmien asennusvaihtoehdoista löytyy oikea kaikkiin vaatimuksiin.
Ne voidaan asentaa kattoon, seiniin tai lattiaan ja erilaisiin materiaaleihin, kuten betoniin, kevytbetoniin, puuhun tai ripustettuun kattoon. Kiskoja voidaan
käyttää yksinään tai yhdistelmänä erityistarpeita
varten.

Lataus kiskossa

Kaikki Human Care -kiskoprofiilit (P87, P120, P180) on
valmistettu kiskossa tapahtuvaa lataamista varten, joten se on helppo lisätä. Jatkuva lataus on mahdollista
koko kiskon matkalla tai jollain lyhyellä latausaseman
osalla.
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Kiskovaihtoehdot
Yhden kiskon järjestelmä

Kaarevat kiskot

Poikittainen H-järjestelmä

Huoneesta toiseen huoneeseen

on yksikertainen ja kustannustehokas asennus. Yksittäiset kiskot asennetaan yleensä huoneen tärkeimpien alueiden, kuten esimerkiksi sängyn yläpuolelle.

koostuu kahdesta pääkiskosta, joiden välissä on liikkuva, kohtisuoraan asennettu poikittaiskisko, joka tarjoaa
mahdollisuuden siirtää potilasta mihin tahansa suuntaan koko huoneen pituudelta. Järjestelmässä voidaan yhdistää eripituisia kiskoprofiileja. Se mahdollistaa
myös erityyppisten lisälaitteiden yhdistelmän.

Yhden kiskon järjestelmä

Poikittainen H-järjestelmä

Kiskoprofiilit

Kiskoprofiilit on valmistettu suulakepuristetusta
alumiinista ja niitä on saatavana eri vakiopituuksina
ja -profiileina. Asennuksen helppous ja joustavuus
ovat olleet lähtökohtana kiskoprofiilien suunnittelussa, mitä tukee laaja valikoima kiinnitysvaihtoehtoja.
Kiskot ovat kevyitä, mikä tekee asentamisesta entistä helpompaa.

P87-kisko

P87-kiskoa käytetään pääasiassa yhden kiskon järjestelmissä tai pääkiskona poikittaisissa H-järjestelmissä.
Pienissä tiloissa, kuten kylpyhuoneissa ja käytävissä,
P87 voidaan käyttää sekä pääkiskoina että poikittaiskiskona. P87 on saatavana erilaisina pituuksina 2,5 metristä 7 metriin sekä kaarevana. P87 mahdollistaa nostolaitteen jatkuvan latauksen kiskossa.
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Human Carella on valikoima kaarevia kiskoja, joissa
on useita erilaisia kulmia ja pituuksia. Kiskot voidaan
leikata tarkasti vaadittuun pituuteen.

Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden siirtää potilaita huoneesta toiseen tekemättä mitään muutoksia
oviaukkoihin. Tämä on erityisen kätevää liukuovien
yhteydessä.

Kaarevat kiskot

Huoneesta toiseen

P8-alakattoprofiili

Alakattoprofiililla varustettua P87-kiskoa käytetään yhden kiskon järjestelmissä tai pääkiskona poikittaisissa
H-järjestelmissä, kun kisko asennetaan alaslasketun
katon tasalle. Alakattoprofiililla varustettua P87-kiskoa
on saatavana pituuksina 2.5, 3 ja 4 metriä. P87 mahdollistaa nostolaitteen jatkuvan latauksen kiskossa.

P120- ja P180-kiskot

Profiilikiskot P120 ja P180 on suunniteltu käytettäviksi sekä poikittaiskiskoina että järjestelmissä,
joissa tarvitaan pitkiä etäisyyksiä kiinnityspisteiden
välillä. P120- ja P180-kiskoja on saatavana erilaisina pituuksina 3 metristä 7 metriin. Nämäkin kiskot
mahdollistavat nostolaitteen jatkuvan latauksen
kiskossa.

Kääntöyksikkö

Kääntöyksikkö on integroitava osa kiinteää kiskojärjestelmää, jota käytetään terveydenhoidon, tehohoidon ja kuntoutuksen yksiköissä. Se mahdollistaa
vaihdon kolmen tai neljän kiskon välillä. Kääntöyksikkö on ihanteellinen asennuksiin, joissa kaarevat profiilit eivät sovi vaatimuksiin tai ahtaisiin tiloihin, ja joissa on useita nostopisteitä. Kun kääntöyksikössä on
neljä lähtöpistettä, voidaan nostolaitteen kulkusuunta
helposti kääntää alkuperäisestä 90 asteen kulmassa
toiselle kiskolle joko vasemmalle tai oikealle.

Kääntöyksikkö

Hyödyt ja ominaisuudet
•
•
•

Automaattinen virta
Sujuva ja hiljainen toiminta
Nopea ja helppo käyttää, kulkusuunnan muutos
alle 5 sekunnissa

Portti

Portit mahdollistavat siirrot X-Y- tai poikkijärjestelmästä suoralle kiskolle tai päinvastoin. Ne ovat
olennainen osa järjestelmiä, joita käytetään yleisesti
terveydenhuoltolaitoksissa, etenkin tehohoidossa
ja kuntoutuksessa. Gate-järjestelmämme on erittäin
nopea, alle 3 sekunnin käyttöaika ja hiljainen käyttö,
tehokas, kätevä ja helppo käyttää.

Asennus

Portti

Hyödyt ja ominaisuudet
•
•
•

Automaattinen virta
Käytetään ilman käsiohjausta
Pystyy käsittelemään useita nostimia kerralla

Kiskojärjestelmiin on tarjolla laaja valikoima kiinnitysvaihtoehtoja. Ne on suunniteltu tekemään asennuksesta nopeaa ja joustavaa turvallisuus huomioiden. Kaikki kiskot ja lisävarusteet ovat ISO 10535:2006 -standardin mukaisia.

Kattokiinnitys

Seinäkiinnitys

Asennustolpat

Tankokannattimet

Piiloasennus

Karmikannake

Käytetään betoni- ja puupalkkiruodekattoihin tai yhdessä tankokannattimien
kanssa.
Kattokiinnikkeet
voidaan asentaa nopeasti ja
helposti poraamatta kaikkiin
kiskoihin.
Käytetään, kun asennus kattoon tai seiniin ei ole mahdollista tai kun halutaan välttää
asennusjälkiä, esimerkiksi
väliaikaisessa käytössä.

Mahdollistaa kiskon asennuksen samaan tasoon
alaslasketun katon kanssa.

Kun kattokiinnitys ei ole mahdollinen, voidaan seinäkiinnikkeitä käyttää kaikille
kiskoille, mikä mahdollistaa
optimaalisen asennuksen kaikissa tilanteissa.

Soveltuu akustisiin kattoihin
tai epätasaisiin kattoihin.
Tankokannattimet tarjoavat
esteettisen ratkaisun. Käyteattävien kannattimien lukumäärä riippuu jänneväleistä
ja kattomateriaalista.
Käytetään oven karmeissa
tai ikkunoissa, joissa seinän lujuus on heikentynyt.
Korkeus 2700 mm, leveys
3000mm (voidaan leikata).
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Tarvikkeet
2-pistenostotanko
kiinteisiin
nostimiin

2 ripustuspisteen nostotanko HeliQ-nostimeen, saatavana
3 leveyttä, 35 cm, 45 cm ja 60 cm.

Tuotenro: 35 cm: HC72754
Tuotenro: 45 cm: HC72755
Tuotenro: 60 cm: HC72757

2-pistenostotanko
siirrettäviin nostimiin

2 ripustuspisteen nostotanko siirrettäviin nostimiin ja lenkkinostinliinoille
(Altair ja Roomer S). 2 leveyttä, 45 cm ja 55 cm.

Tuotenro: 45 cm: HC55751
Tuotenro: 55 cm: HC55764

4-pistenostotanko
kiinteisiin nostimiin

4 ripustuspisteen nostotanko HeliQ-nostimeen

Tuotenro: HC70800

4 pisteen sähköinen
levitin kiinteisiin
nostimiin

4 pisteen sähkökäyttöinen levitin HeliQ-nostimeen. Ylivoimainen laite
sairaaloihin ja muihin hoivayksiköihin, joissa käytetään kiinnittimillä
varustettuja nostinliinoja. Laite mahdollistaa potilaan asennon korjaamisen myös nostamisen aikana. Käsiohjaimella säädettävä, sähköllä toimiva
liike on pehmeä ja miellyttävä käyttäjälle ja vähentää hoitajan omia
ponnisteluja.

Tuotenro:
Small (manuaalinen):
HC92441
Medium (sähkökäyttöinen): HC92442
Large (sähkökäyttöinen):
HC92443

4-pistenostotanko
siirrettäviin nostimiin

4 ripustuspisteen nostotanko, 49 cm. Mahdollistaa 4-pisteripustuksen
Altair ja Roomer S -nostimiin. Kiinnitetään nostimen koukkuun.

Tuotenro: HC55619

Siirtovaunu

Pyörällinen vaunu siirrettävien nostimien kuljettamiseen huoneesta
toiseen ja varastoimiseen. Nostinliinat ja lisätarvikkeet on helppo säilyttää
vaunun korissa.
Mitat: L 48 cm x S 41 cm x K 79 cm
Paino: 14.9 kg
Kuormituskestävyys: 20 kg

Tuotenro. HC50346

HeliQ-nostimen
seinäteline

HeliQ-nostotankojen ja -liinojen turvalliseen säilytykseen

Tuotenro: HC55786

Vaaka

Sairaalakäyttöön suunniteltu vaaka, jolla voidaan punnita potilaita aina
320 kiloon asti. Vaaka on nopea- ja helppokäyttöinen ja se on suunniteltu
vastaamaan EN standardeja. Sopii käytettäväksi nostimien Altair, HeliQ ja
Roomer S kanssa.

Roomer S ja Altair: Tuotenro.
HC50590

Apuvartta käytetään työkaluna siirrettävien nostimien siirron yhteydessä. Apuvarsi yhdistetään siirtovaunuun kiinnitettyyn hihnaan, jolloin
käyttäjän ei tarvitse itse nostaa nostinta, vaan se siirtyy suoraan vaunuun
ja vaunusta. Apuvarsi on valmistettu kevyestä metallista ja sen pituus on
60 cm.

Tuotenro: HC50494

Apuvarsi
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HeliQ:
Tuotenro: HC50591
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Nostinliinat
Laaja valikoima anatomisesti suunniteltuja nostinliinoja, jotka on kehitetty
potilaan turvallisuutta ja mukavuutta ajatellen.
Yli 29 erilaisen nostinliinan valikoima mahdollistaa oikeanlaisen nostinliinan oikean kokoisena ja vastaamaan
parhaiten käyttäjän tarpeisiin. Nostinliinat valitaan käyttäjän koon, vartalon hallinnan ja muiden erityistarpeiden
mukaisesti tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla hänen toimintakykyään. Ne voidaan asettaa käyttäjälle myös
istuma-asennossa. Nostinliinat soveltuvat muidenkin valmistajien nostimiin. Ohessa on perusnostotilanteisiin
soveltuvat nostinliinat. Kysy muita vaihtoehtoja korpinen@korpinen.com.

Valitse oikea materiaali oikeaan tilanteeseen
Oikean materiaalin valinta on tärkeää, sillä eri materiaaleilla on yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka tukevat
erilaisia toimintoja. Tukeva ja pienen kitkan aiheuttava materiaali helpottaa nostinliinan pukemista ja riisumista.
Kylpemiseen ja suihkuun valitaan materiaali, joka kuivuu nopeasti ja on helppo puhdistaa. Hengittävät ja pehmeät
materiaalit mahdollistavat nostinliinan jättämisen potilaan alle sänkyyn ja pyörätuoliin. Valitse oikea materiaali
kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Polyesteri – kestävä ja helppo huoltaa

Kestävä materiaali, helppo puhdistaa ja vähäinen kitka, mikä tekee käytöstä yksinkertaisempaa.
Polyesteristä valmistettua nostinliinaa ei tule jättää potilaan alle sängyssä tai tuolissa.

Polyesteriverkko – joustava ja ilmava

Pehmeä ja ohut materiaali, joka hengittää ja kuivuu nopeasti. Jonkin verran joustava, joten
se voidaan jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai sänkyyn. Polyesteriverkkomateriaalista
valmistettuja nostinliinoja käytetään kylpemisen ja suihkussa käymisen yhteydessä.

Trevira – pehmeä, mukava ja korkeakitkainen

Ainutlaatuinen, palonkestävä ja pehmeä materiaali, joka hengittää hyvin. Voidaan jättää
hetkeksi potilaan alle tuoliin tai sänkyyn. Liinassa on suuri kitka, joka estää liukumisen
pyörätuolissa tai sängyssä istuessa.

Puuvilla – kertakäyttöinen

Kertakäyttöinen nostinliina on valmistettu vahvasta, mutta pehmeästä puuvillasta. Kertakäyttöisiä puuvillanostinliinoja ei voi pestä ja ne tulee hävittää käytön jälkeen.

Polyesterikuitukangas – hengittävä

Polyesterikuitukangasmateriaalimme on uudelleenkäytettävä materiaali, joka on erittäin
miellyttävä potilaan ihoa vasten. Se mahdollistaa maksimaalisen ilman vaihdon ja hengittävyyden.
Voidaan jättää potilaan alle.

CoolMAX – kevyt ja kosteutta säätelevä

Tällä vallankumouksellisella kankaalla on kosteutta säätelevä ominaisuus, joka tuo kehon
hikoilun kankaan läpi sen pintaan, mistä se haihtuu nopeasti. CoolMAX auttaa pitämään
kehon lämpötilan alhaisena. Se myös kuivuu nopeasti ja on siksi ihanteellinen kylpemiseen.
Materiaali on kehitetty käytettäväksi muotoilluissa tuoleissa..

Hengittävä Plus – kevyt, hengittävä ja joustava

Tämä on kevyt, viileä ja hengittävä verkkokangas, jolla on CoolMAXin edut. Materiaali, jossa on
“kaksisuuntainen jousto” mukailee kehoa pehmeänä kuin toinen iho. Tämä venyvä kangas on
suunniteltu myös käyttäjille, joilla on iho-ongelmia.
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Erilaiset nostoasennot
Ihmiset ovat erilaisia ja on itsestään selvää, että kaikille ei käy sama nostinliina.
Monipuoliset nostinliinat on suunniteltu käyttäjien mukavuutta ja turvallisuutta
ajatellen.

2 pisteen ripustus
Sopii useimpiin
nostotilanteisiin ja antaa
hyvän istuma-asennon.
2-pisteripustus sopii
kiinteisiin ja siirrettäviin
nostimiin.

3 pisteen ripustus

Tarjoaa pitkänomaisen istuimen
ja tasapainoisemman painon
jakautumisen. 3 pisteen
ripustus sopii erityisesti
potilaille, joilla on lisääntynyt
painehaavojen riski. Vain
siirrettäviin nostimiin.

4 pisteen ripustus

Tilava istuin isoille potilaille tai
käytettäessä levitintä.
4 pisteen ripustus sopii sekä
kiinteisiin että siirrettäviin
nostimiin.
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Oikean nostinliinan valinta

1

Mittojen tulkinta:
A=aukko, B=vartalon leveys, C= vartalon pituus, D=vyotärölinja

B
C
A

D

Amputoidulle soveltuva

2

WC-nostinliina

WC-nostinliina/pään tuki

Kylvetysliina

Verkkoliina

Verkkoliina/pään tuki

Mittaa potilas
2

Liian suuri liina
Liian pieni liina

Nostettava voi pudota liinasta
Nostettava voi pudota
liinasta. Kunto voi huonontua.

3
1

 Lantion alueen mittaaminen: Mittaa selän kautta mitta sivulta sivulle (ei vatsan puolelta).
 Mittaa selän leveys.
 Mittaa selän pituudet valitessasi matalan, olkapäähän ulottuvan tai korkeaselkäisen liinamallin.
Mittaa aina istuma-asennossa.

3

Nostinliinan käyttötarkoituksen selvittäminen

Nosto pyörätuoliin
tai pois
pyörätuolista
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Nosto sänkyyn tai
pois sängystä

Nosto lattialle
tai pois lattialta

WC-käynti/
Peseytyminen

Pukeutuminen/
Riisuutuminen

Kävely/
Kuntoutus

Perusliina

Olkapäämalli, jaetut jalkaosat
•
•
•

Mukautuu potilaan vartaloon tarjoten
hyvän tuen koko selälle
Pystyasento istuttaessa
Saatavana kolmesta eri materiaalista
valmistettuna

Nostinliinan perusmalli mukautuu potilaan vartaloon ja
tarjoaa hyvän tuen koko selälle. Tätä liinaa voidaan käyttää
useimmissa nosto-olosuhteissa, sopii useimmille potilaille
ja on hyvä valinta peruskäyttöön.
Perusliinan materiaalivaihtoehdot ovat polyesteri,
polyesteriverkko ja Trevira-kangas. Trevira ja polyesteriverkkomateriaalit antavat kosteuden ja lämmön siirtyä
tehokkaasti potilaasta.

Polyesteri Polyesteri- Trevira
verkko

Comfort-liina

Olkapäämalli ilman jaettuja jalkaosia
Saatavana myös pidempänä mallina tukemaan
päätä.
• Ei vahvikkeita, kahvoja tai pehmusteita
• Sopii potilaille, joilla on kipuja
• Mukautuu helposti potilaan vartaloon

Trevira

Tuotenumero
(verkko)

Tuotenumero
(trevira)

Tuotenumero
(polyesteri)

Koko

Nostokapasiteetti

HCHC25045-JS

HC25050-JS

HC25070-JS

Junior S

250 kg

HC25045-JM

HC25050-JM

HC25070-JM

Junior M

250 kg

HC25045-S

HC25050-S

HC25070-S

S

250 kg

HC25045-M

HC25050-M

HC25070-M

M

250 kg

HC25045-L

HC25050-L

HC25070-L

L

250 kg

HC25045-XL

HC25050-XL

HC25070-XL

XL

250 kg

Comfort-liina on pehmeä nostinliina ilman vahvikkeita
kahvoja tai pehmusteita. Liina mukautuu helposti potilaan vartaloon. Pehmeä liina on suunniteltu antamaan potilaalle mukavuutta ja turvallisuuden tunnetta. Istumisliina ilman jaettuja jalkaosia, joka jakaa kehon painon
tasaisesti paineen vähentämiseksi.
Comfort-liina Trevira-kankaasta mahdollistaa sen, että
sen voi jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai pyörätuoliin noston jälkeen. Liina kiinnitetään potilaan ollessa
makuulla.

Tuotenumero

Koko

Nostokapasiteetti

HC25060-JM

Junior M

250 kg

HC25060-S

S

250 kg

HC25060-M

M

250 kg

HC25060-L

L

250 kg

HC25060-XL

XL

250 kg
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Kokovartaloliina

Korkea selkämalli, jaetut jalkaosat
Saatavana myös matalana mallina ilman
päätukea sekä verkkokankaisena.
•
•
•

Tukee päätä
Sopii potilaille, joiden keskivartalo on heikko
Kalteva istuinasento

Kokovartaloliina on mukava nostinliina ilman vahvikkeita, kahvoja tai pehmusteita takana. Se tarjoaa hyvän
tuen koko selälle ja tukee päätä.
Kokovartaloliinaa voidaan käyttää useimmissa nosto-tilanteissa ja se sopii useimmille potilaille. Vahvistettu pääntuki tekee siitä sopivan nostinliinan esim. potilaiden nostamiseen tasaisilta pinnoilta, kuten lattioilta.
Kokovartaloliina on valmistettu matalan kitkan polyesterikankaasta, mikä tekee liinan käytöstä nopeaa ja
yksinkertaista.

Polyesteri

Kokovartaloliina

Korkea malli, jaetut jalkaosat
•
•
•

Ei vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita
Sopii henkilöille, joiden keskivartalo on heikko
Tuettu istuma-asento

Tuotenumero

Koko

Nostokapasiteetti

HC25010-S

S

250 kg

HC25010-M

M

250 kg

HC25010-L

L

250 kg

HC25010-XL

XL

250 kg

HC25010-XXL

XXL

300 kg

HC25010-XXXL

XXXL

300 kg

Kokovartaloliina tuntuu mukavalta ilman vahvistuksia,
kahvoja tai pehmusteita takana ja tarjoaa hyvän tuen
koko vartalolle. Liinaa voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja se sopii useimmille henkilöille.
Kokovartaloliinaa voidaan käyttää pesu- ja kylpytilanteissa, ja se voidaan myös jättää potilaan taakse lyhyeksi ajaksi siirron päätyttyä.

Polyester Polyesteriverkko
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Tuotenumero

Koko

Nostokapasiteetti

25005-JM

Junior M

250 kg

25005-S

S

250 kg

25005-M

M

250 kg

25005-L

L

250 kg

25005-XL

XL

250 kg

Kokovartaloliina,
siluettiliina

Korkea selkämalli, jossa on jaetut
jalkaosat
•
•
•

Ei vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita
Sopii henkilöille, joiden vartalon hallinta on
heikkoa
Sopii hyvin lapsille

Kokovartaloliina on mukava ilman vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita. Se mukautuu henkilön koko vartaloon tarjoten hyvää tukea. Sitä voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja sen kapea muotoilu tekee siitä
optimaalisen valinnan pienemmille henkilöille.
Kokovartaloliinaa on saatavana kahdessa kankaassa,
jotka voidaan jättää potilaan taakse lyhyeksi ajaksi.

Polyesteriverkko

Kylvetysliina

Olkapäämalli, jaetut jalkaosat
•
•
•

Vahvistetut selkä- ja jalkatuet
Sopii potilaille, joiden keskivartalo on heikko
Vahvistettu selkä antaa ylimääräistä tukea

Polyesteriverkko

Tuotenumero

Koko

Nostokapasiteetti

25015-JS

Junior S

250 kg

25015-JM

Junior M

250 kg

25015-S

S

250 kg

25015-M

M

250 kg

25015-L

L

250 kg

25015-XL

XL

250 kg

Olkapäihin asti korkea kylvetysliina, jossa on jaetut jalkaosat ja vahvistetut selkä- ja jalkatuet. Se on suunniteltu tukemaan potilaan selkää, mikä tekee siitä hyvän
ratkaisun potilaille, joiden keskivartalon kannatuskyky
on heikko.
Kylvetysliina sopii useimmille potilaille ja sopii parhaiten pesutilanteisiin. Kylvetysliina on valmistettu nopeasti kuivuvasta on valmistettu polyesteriverkosta, joka
kuivuu nopeasti kylpemisen tai suihkun jälkeen. Selkätuki voidaan poistaa tarvittaessa. Kylvetysliina on saatavana myös polyesteristä valmistettuna..

Tuotenumero

Koko

A (mm/
inch)

B (mm/
inch)

C (mm/
inch)

Nostokapasiteetti

HC25035-JS

Junior S

90/3.5

540/21.2

520/20.4

250 kg

HC25035-JM

Junior M

150/5.9

600/23.6

580/22.8

250 kg

HC25035-S

S

300/11.8

900/35.4

630/24.8

250 kg

HC25035-M

M

360/14.2

900/35.4

630/24.8

250 kg

HC25035-L

L

420/16.5

1000/39.4

630/24.8

250 kg

HC25035-XL

XL

470/18.5

1070/42.1

630/24.8

250 kg
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WC-liina

Matala malli, jaetut jalkaosat
Saatavana myös korkeampana mallina.
•
•
•

Vahvistettu selkätuki
Sopii potilaille, joilla on hyvä keskivartalon
ja niskan kannatus
Pehmuste käsivarren alla lisää mukavuutta

WC-liina on matala malli jaetuilla jalkaosilla. Siinä on
vahvistettu selkätuki, joka antaa hyvän selkätuen ja
pehmuste käsivarsien alla lisää mukavuutta. Jalkaosien leveä väli tekee liinan käytöstä nopeaa ja yksinkertaista ja se mahdollistaa pukeutumisen ja riisumisen
WC-käynnin tai pesemisen aikana.
WC-liinan pystyasento tekee siirtymisestä helppoa
ja sopii potilaille joilla on hyvä keskivartalon ja niskan
kannatus. Potilaille, joilla on heikko vartalon hallinta, suositellaan lisänä vartalovyötä.

Polyester Polyesteriverkko

WC-liina

Korkea malli, jaetut jalkaosat
•
•
•
•

Vahvistettu selkäosa
Sopii henkilöille, joiden vartalon hallinta heikkoa
Pysty istuma-asento
Lapsille sopiva malli

Polyesteriverkko
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Tuotenumero
(polyesteri)

Tuotenumero (verkko)

Koko

Nostokapasiteetti

HC25080-JS

-

Junior S

250 kg

HC25080-JM

HC25085-JM

Junior M

250 kg

HC25080-S

HC25085-S

S

250 kg

HC25080-M

HC25085-M

M

250 kg

HC25080-L

HC25085-L

L

250 kg

HC25080-XL

HC25085-XL

XL

250 kg

WC-liinassa on korkea vahvistettu selkätuki, joka antaa selälle lisää tukea ja pehmusteet käsivarsien alla
lisämukavuutta. Nostinliinassa on myös pehmustettu
ja säädettävä niskatuki, joka antaa lisävakautta pään
hallintaan. Jalkaosien leveä väliosa tekee WC-liinasta
nopean ja yksinkertaisen käyttää ja mahdollistaa pukeutumisen ja riisuutumisen wc- käynnin tai kylpemisen aikana.
Pystyasento helpottaa siirtymistä WC:hen ja takaisin ja
sopii henkilöille, jotka tarvitsevat erityistukea vartalon
ja pään hallinnassa. Potilaille, joiden vartalonhallinta on
heikkoa, suositellaan lisäksi tukivyötä. WC-liina on saatavilla nopeasti kuivuvana verkkokankaana.
Tuotenumero

Koko

Nostokapasiteetti

25090-JM

Junior M

250 kg

25090-S

S

250 kg

25090-M

M

250 kg

25090-L

L

250 kg

25090-XL

XL

250 kg

Istumaliina

Istumanliina on suunniteltu antamaan henkilölle ylimääräistä selkätukea, ja sitä voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja se sopii useimmille henkilöille.

•

Vahvistettu selkäosa ja polyester kankaan kitkattomuus tekee nostotilanteista nopeita ja yksinkertaisia.

Ylimääräistä selkätukea
•
•
•

Olkapäille ulottuva malli, jossa on
jaetut jalkaosat
Vahvistettu selkä- ja jalkaosat
Sopii henkilöille, joiden keskivartalo on heikko
Pystyasento

Polyester Polyesteriverkko
Tuotenumero

Koko

Nostokapasiteetti

25030-JS

Junior S

250 kg

25030-JM

Junior M

250 kg

25030-S

S

250 kg

25030-M

M

250 kg

25030-L

L

250 kg

25030-XL

XL

250 kg

Monikäyttöliina

Monikäyttöliina on monipuolinen liina erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yhdessä laajan lisävarustevalikoiman
kanssa liina tukee seisomista ja kävelyä tasapainoharjoitteissa, WC-käynneillä sekä pukeutumisen ja riisumisen yhteydessä.

Kävelyn harjoitteluun ja
kuntoutukseen
•
•
•

Täydellinen liina kävelyharjoitteluun ja
kuntoutukseen
Sopii potilaille, joilla on jonkin verran
kehon hallintaa
Voidaan käyttää
pukeutumisen ja
riisumisen aikana

Monikäyttöliina sopii potilaille joilla on jossain määrin
kehon hallintaa. Lisätukea varten hihnaa voidaan käyttää lantiovyön kanssa (kuvassa).

Koko

Tuotenumero

Nostokapasiteetti

S

HC25105-S

150 kg

M

HC25105-M

150 kg

L

HC25105-L

150 kg

XL

HC25105-XL

150 kg
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HENKILÖNOSTIN
Turvallinen työkuormitus

150 kg

* 200 kg

Nostotanko (yläasento)

180 cm

177 cm

Nostotanko (ala-asento)

55 cm

58 cm

Alarungon pituus

117 cm

122 cm

Jalasten kokonaiskorkeus

12 cm

12 cm

Leveys jalakset kiinni

65 cm

69 cm

Leveys jalakset auki

109 cm

133 cm

Kuulalaakeroidut etupyörät

7,5 cm

7,5 cm

Jarrulliset takapyörät

10 cm

10 cm

Akkukotelon paino

3 kg

3 kg

Kokonaispaino

51 kg

54,3 kg

Nostot keskimäärin / lataus

60

30

Akku ladataan helposti kytkemällä virtajohto
seinäpistorasiaan.

All-In-One-nostimella avustettava voidaan
nostaa myös lattialta.

Ainutlaatuista All-In-One-nostinta voidaan käyttää henkilönostimena tai
seisomanojanostimena ilman, että muuntamiseen tarvitaan työkaluja. Henkilönostin
on helposti muunnettavissa seisomanojanostimeksi, jolloin sitä voi käyttää
siirtämiseen seisoma-asennossa.

Henkilönostimen käyttö on helppoa, ja sen
ylä- ja ala-asennon välinen nostoalue on
laaja. Nostot onnistuvat niin lattialta kuin
korkeista sängyistä.

•All-In-One-nostimen rungon pituus on pyörät mukaan luettuina vain117 cm,
joten sen kääntösäde on erittäin pieni.
•Kompaktissa ja käytännöllisessä All-In-One-nostimessa yhdistyytehokkuus ja
yksinkertainen käyttö.
•All-In-One-nostin on helppokäyttöinen ja sisältää monia
ainutlaatuisiaturvallisuustoimintoja: se esimerkiksi pysäyttää nosto- tai
laskuliikkeenautomaattisesti, jos nostovarren edessä havaitaan este.
•Alarungon korkeus on vain 12 cm, joten se mahtuu useimpien sänkyjen alle.
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Helppokäyttöinen Domino-hygienialiina
helpottaa avustamista ja takaa hyvän tuen.

SEISOMANOJANOSTIN
Turvallinen työkuormitus

150 kg/330 lb.

* 200 kg/440 lb.

Nostovarsi (yläasento)

191 cm/75.20 in.

191 cm/75,2 in.

Nostovarsi (ala-asento)

95 cm/37.40 in.

95 cm/37.40 in.

Alarungon pituus

117 cm/46.06 in.

122 cm/48.03 in.

Jalasten kokonaiskorkeus

12 cm/4.72 in.

12 cm/4.72 in.

Leveys jalakset kiinni

65 cm/25.59 in.

69 cm/27.16 in.

Leveys jalakset auki

109 cm/42.91 in.

133 cm/52.36 in.

7,5 cm/2.95 in.

7,5 cm/2.95 in.

10 cm/3.93 in.

10 cm/3.93 in.

3 kg/6.6 lb.

3 kg/6.6 lb.

Kuulalaakeroidut etupyörät
Jarrulliset takapyörät
Akkukotelon paino
Jalkalevyn ja
polvituen paino
Kokonaispaino
Nostot keskimäärin / lataus

8,5 kg/18.7 lb.

8,5 kg/18.7 lb.

58,5 kg/128.7 lb.

61,5 kg/135.3 lb.

60

30

Kun henkilönostin muunnetaan
seisomanojanostimeksi, siitä tulee
aktiivinostin. Avustettava hyödyntää
aktiivisesti lihasvoimaansa nostotilanteen
kaikissa vaiheissa. Seisoma-asento on
avustettavalle aktivoiva siirtoasento.

Polvituki on anatomisesti muotoiltu
ja säädettävissä sekä pysty- että
vaakasuunnassa. Tämän ansiosta polvituki
voidaan säätää aina avustettavan tarpeisiin
sopivaksi.

Nostot ja laskut sujuvat vaivattomasti. Laite helpottaa siirtymistä pyörätuoliin,
sänkyyn, WC:hen, suihkuun ja pois. Riisuminen ja pukeminen on helppoa WCkäyntien yhteydessä. Avustajan selän kuormitus vähenee. Alla olevista kuvista
näkee, miten helposti avustettava voidaan siirtää pyörätuolista WC-istuimelle.

Nostaminen on miellyttävää avustettavalle.
Käsien alla ei tunnu epämukavaa painetta.

Avustettava voidaan laskea varovaisesti
WC-istuimelle.

Henkilönostin on helppo
muuntaa seisomanojanostimeksi.
Nostovarren uloin osa irrotetaan,
minkä jälkeen haarukkamallinen
nostovarsi ja jalka- ja polvituki
kiinnitetään paikalleen. Työkaluja
ei tarvita. Jarrut kannattaa lukita
muuntamisen ajaksi.

Nostimen hätälaskutoimintoa voidaan ohjata sähköisesti tai manuaalisesti. Akku on helposti
vaihdettavissa.
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