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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tuotetiedot Gracile 12 jaloille
Gracile 12 jaloille & 

käsille

Pituus cm 76–106 95–114

Leveys cm 45 45

Korkeus cm 68–85 60–88

Paino kg 24,4 32,4

Poljinleveys cm 12 12

Näytön koko cm 11,5 x 8,5 11,5 x 8,5

Pyörät cm 13 13

Max käyttäjäpaino kg 90 90

MOTOMED GRACILE 12 LAPSILLE

Toiminnot
• Liikesuojakytkin

• Spasmisuuden tunnistus

• MOTOmed Smooth DriveSystem – liikkeen pehmeä aloitus 

ja lopetus

• Symmetriaharjoittelu

• Visuaalinen palaute

• Harjoittelun jälkianalyysi

• MOTOmax-motivointiohjelma

• TRAMPOLINEmax-motivointiohjelma

MOTOmed Gracile 12 on lapsille ja pienille aikuisille tarkoi-

tettu harjoitusterapialaite. Käyttäjän vähimmäispituus on vain 

90 cm. Sen poljinleveys on kapeampi kuin muissa polkulait-

teissa, mikä vähentää lonkka- ja polvinivelten kuormittumis-

ta. Myös itse laite on kompakti ja vie tilaa vain yhden tuo-

lin verran. Näin sitä voi käyttää missä tahansa, kuten lapsen 

omassa huoneessa – ja miksei aurinkoisena päivänä siirtyisi 

ulkoilmaan harjoittelemaan.

Gracile 12:n perusmalli on jalkojen harjoittelulaite, johon voi 

lisävarusteena liittää käsien ja ylävartalon harjoitusyksikön.

Gracile 12 kasvaa lapsen mukana
Sama harjoitusterapialaite sopii käyttäjälleen pitkään, sil-

lä säätöominaisuuksiensa ansiosta Gracile 12 kasvaa lapsen 

mukana. Polkuyksikön korkeutta ja ohjausyksikön etäisyyttä 

voi säätää portaattomasti ilman työkaluja. 

Luonnollista  ja turvallista harjoittelua
Gracile 12:lla harjoittelu tapahtuu luonnollisella liikkeellä, joka 

muistuttaa pyörällä ajoa. Lapsi voi harjoitella kolmella eri har-

joitusohjelmalla:

• passiivisesti moottorin pyörittämänä

• moottoriavusteisesti

• aktiivisesti omalla lihasvoimalla.

Passiivinen ja moottoriavusteinen harjoittelu liikuttaa peh-

meästi jalkoja, mikä sekä rentouttaa että voimistaa. Pienellä 

lihasvoimalla voi siirtyä passiivisesta liikkeestä aktiiviseen ja 

moottori jatkaa liikeharjoittelua, kun lapsi väsyy tai hänen li-

hasvoimansa ei riitä aktiiviseen harjoitteluun. Motivointiohjel-

mat tekevät harjoittelusta innostavaa ja mielenkiintoista.

Liikesuojakytkin sekä herkkä spastisuustunnistin tunnistavat 

tahattomat lihaskouristukset, eli spasimit, ja auttavat rentout-

tamaan spastisia lihaksia. Näin harjoittelu on lapselle miellyt-

tävää ja turvallista.

Seuraa harjoittelua isolta värinäytöltä 
Gracile 12:ssa  on helppokäyttöinen, värillinen ohjauspaneeli, 

jossa on isot ja herkät painikkeet. Näytön avulla harjoittelun 

etenemistä voi seurata, sillä seuraava vaihe osoitetaan vihre-

ällä värillä. Kaikki harjoitteluohjeet ja palautteet on saatavilla 

27 eri kielellä, myös suomeksi.


