
LASTEN APUVÄLINEET

DYNAMIC PACER KÄVELYTELINE 
 



Dynamic Pacer - vakaa ja turvallinen kävelyteline 
 

5 cm 
vaakasuunnassa

Miksi dynaaminen?

Kävely on monimutkainen toiminto, joka vaatii koko kehon, nivelten, lihasten ja hermojärjes- 

telmän yhteistoimintaa. Kävelyn eri vaiheiden aikana lantio liikkuu normaalisti ylös-alas sekä  

sivusuunnassa. Dynamic Pacerin ainutlaatuinen ominaisuus, dynaaminen liike, ohjaa lantion  

liikettä kävelyn aikana. Dynaaminen liike helpottaa kehon painonsiirtoja ja askelten ottamista. 

Dynamic Pacerin dynaaminen ylärunko (lisävaruste) 

joustaa liikkeen aikana pystysuunnassa ja liikkuu vaaka- 

suunnassa ohjaten lantion liikettä. Liike voidaan lukita 

myös pois käytöstä. 8 cm 
pystysuunnassa

Dynamic Pacer on monipuolinen ja helppokäyttöinen kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön.   

Kävely Dynamic Pacerilla on käyttäjälle turvallista ja miellyttävää. Dynamic Pacer-kävelytelinettä 

voidaan käyttää kasvot tai selkä menosuuntaan päin.  Avustajat arvostavat kävelytelineen helppoja 

ja monipuolisia säätömahdollisuuksia. Kävelytelineeseen voidaan lisätä monia erilaisia lisävarusteita 

jokaisen kävelijän tarpeisiin.

 
Ylärunko saatavissa 
vakiona tai dynaamisella 
liikkeellä.

 
Monipuolinen ja säädet-
tävä satula istuin antaa 
ihanteellisen tuen lan- 
tiolle ja helpottaa siirty-
misiä kävelytelineeseen.

 
Matkamittarin  
(lisävaruste) avulla on 
helppo mitata kävely- 
matkan pituutta ja seu-
rata kävelyharjoittelun 
edistymistä.

 
Lisävarusteena saatavat 
käsi- ja kyynärnojat anta-
vat kävelijälle lisätukea.

 
Ylärungossa kaasujou-
sella toimiva korkeuden-
säädin.

 
Vakaa mutta kevyt runko 
lisää turvallisuuden tun-
netta ja helpottaa liikku-
mista. Avonainen rungon 
muotoilu mahdollistaa 
optimaalisen liikelaajuu-
den.

 
Seisontajarrut, pyöräjarru, 
takaisin pyörimisen esto 
sekä suuntalukitus ovat 
kaikki samassa pyörässä



Monikäyttöinen ja säädettävä satulaistuin

Lantion hyvä asento on edellytys sujuvalle kävelylle. Säädettävällä satulaistuimella (Multi Posi-

tion Saddle MPS) saadaan lantion asento tuettua haluttuun asentoon. Satulaistuin ohjaa kävel-

lessä myös jalkoja pysymään erillään toisistaan. Säätämällä satulaistuimen korkeutta voidaan 

helpottaa myös siirtymätilanteita. Satulaistuinta voidaan käyttää käveltäessä kasvot tai selkä 

menosuuntaan ja se voidaan kääntää tilanteen mukaan. 

Runko pikkupyörillä Runko isoilla pyörillä Runko juoksumatolle

Dynamic Pacerin alarunkovaihtoehdot:

 
Lantion etutuen 
korkeussäätö

 
Lantion etutuen 
syvyyssäätö

 
Satulaistuimen 
syvyyssäätö

 
Satulaistuimen 
kulmansäätö

 
Satulaistuimen 
korkeussäätö
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Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

DYNAMIC PACER KÄVELYTELINE

Siirtyminen istuma-asennosta Dynamic Pacer-kävelytelineeseen käy helposti.  

Kävelijä siirtyy istumaan satulaistuimelle, jonka jälkeen kävelytelineen ylärunko nostetaan ylös 

halutulle korkeudelle. Lantion asento saadaan tuettua haluttuun asentoon säätämällä satula- 

istuimen korkeutta ja kulmaa. 


