
YKSILÖLLISET TERAPIAPÖYDÄT
AKTIIVISEMPAAN JA TOIMINNALLISEMPAAN 
ELÄMÄÄN



MONENLAISIIN TARPEISIIN SUUNNITELLUT 
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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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".
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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. 

RECOMMENDATIONS

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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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.

Lapsi Aikuinen Seisominen  
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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.

50-70cm 60-90cm

PÖYTÄTASON KALLISTAMINEN
Kallistettavat pöytälevyt  antavat  mahdollisuuden  muuttaa  istuma-asentoa.     

PÖYDÄN KORKEUDENSÄÄTÖ
Korkeussäädettävä pöytä helpottaa pöydän säätämistä   
täsmälleen  tarvittavalle korkeudelle.

62-127cm
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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.

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

Ropox-käsivarsien  tuet Sähköinen tai  manuaalinen  
korkeudensäätö  

Vision-pöytälevyt
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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.

ROPOX VISION TERAPIAPÖYDÄT  
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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 

ROPOX VISION TABLES

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

MagRule -magneetti antaa  
mahdollisuuden sijoittaa asiat 
halutusti pöydälle    

Sisäänrakennetut pyörät Korkeussäädettävä Irroitettavat
käsivarsituet

Pyöristetyt kulmat ja
reunat



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-TERAPIAPÖYDÄT
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ROPOX ERGO TABLES

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

Laaja  valikoima  lisävarusteita

A-malli C-malliB-malli D-malli
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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.

 ErgoMulti-harjoitus- ja terapiapöytä

text



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 Kaaripala ø 40 cm Kaaripala, täysi Pyörät jarruilla 
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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.

ROPOX -RYHMÄPÖYDÄT  



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
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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

4Single-ryhmäpöytä on ihanteellinen 
moniin  eri  tarkoituksiin.

Käsivarren tuet saavat käyttäjän 
rentouttamaan hartiat.

4Single-ryhmäpöydän alle voidaan 
asentaa kaapit.
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