
LIIKKUMINEN

DYNAMIC PACER KÄVELYTELINE 
 
Lisävarusteet



1) Käsinojat 
Käsinojissa on monipuoliset säätömahdollisuudet: 
korkeus-, rotaatio-, kulma-, eteen ja taaksepäin 
sekä leveyssäätö. 

Pehmusteen mitat:

kyynärpää-kämmen säätövara

S 11 cm x 18 cm S 20-32 cm

L 13 cm x 22 cm L 27-41 cm

2) Kyynärnojat 
Käyttäjille, jotka tarvtsevat vähemmän käsien 
asennon tukemista. Kyynärtukien pehmuste on 
miellyttävä käytössä ja helppo puhdistaa. 
Pehmusteen koko 14cm x 34cm

 
3) Tartuntarenkaat ja työntökahvat 
Tartuntarenkaat voidaan kiinnittää kävelytelineen 
ylärunkoon pareittain tai yksittäin. Korkeussäädet-
tävät työntökahvat voidaan kiinnittää pikakiinni-
tyksellä ylärunkoon neljään eri suuntaan.

 
4) Vartalotuki 
Pehmustettu vartalotuki antaa hyvän tuen kes-
kivartalolle ja lisää turvallisuuden tunnetta. Var-
talotukea voidaan kallistaa eteenpäin haluttuun 
kulmaan ja sen korkeutta nostaa.

 
5) Monisäätöinen satulaistuin MPS 
Satulaistuimessa on korkeus-, syvyys- ja kulman-
säätö joilla kävelijän lantio saadaan säädettyä 
helposti haluttuun asentoon. Satulaistuimen eril-
linen lantiotuki voidaan kiinnittää istuimen eteen 
tai taakse ja lisäksi sen korkeutta sekä etäisyyttä 
voidaan säätää. Satulaistuin sopii sekä standardiin 
että dynaamiseen ylärunkoon.
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6) Pehmeä lantiotuki 
Pehmeä lantiotuki ohjaa lantion asentoa kävelles-
sa ja antaa lisätukea. Se sallii lantion luonnoliset 
liikkeet sekä alaraajoijen painonsiirrot kävelyn 
aikana.

Mitat:

K556 (S) K557 (M) K558 (L)

Reiden 
1/2 sisä-
mitta

10-20 cm 15-25 cm 20-36cm

A ja C 18 cm 23 cm 30 cm

B 29 cm 38 cm 51 cm

 

7) Lantion kiinnitysvaljaat ja pehmuste 
Lantion kiinnitysvaljaiden kovikepohja antaa  
hyvän tuen lantiolle kävellessä. Kiinnitysvaljaat 
sallivat lantion luonnolliset liikkeet, alaraajojen 
painonsiirrot sekä ohjaavat jalkojen loitonnusta 
kävelyn aikana. Erillinen pehmuste saatavilla lisä-
varusteena. 

Lantion kiinnitysvaljaat (ilman pehmustetta)

K513 (S) K533 (L)

A haaramitta 6 cm 9 cm

B leveys 3 cm 4,5 cm

C pituus 23 cm 28 cm

8) Reisituet 
Reisituet liikkuvat kävelijän alaraajojen mukana. 
Ne estävät käveltäessä alaraajojen ristiinmenoa 
ja ohjaavat painonkannatusta askelluksen aikana. 
Reisitukien korkeutta ja etäisyyttä sivusuunnassa  
voidaan säätää. Niillä voidaan estää myös käveli-
jän kääntyminen kävelytelineessä. 

Mitat:

Pituus (lukko-hihna)
Maksimi reiden  
ympärysmitta

S 13-20 cm S 38 cm

L 13-28 cm L 51 cm
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Haltija Group Oy
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

9) Nilkkatuet 
Nilkkatuet kiinnityvät kävelytelineen alarunkoon 
omilla kiinnitystangoilla. Nilkan ympärille tulevat 
pehmustetut hihnat estävät kävellessä jalkojen ris-
tiinmenoa. Kiinnitystangoissa on erilliset säätöjou-
set, joiden avulla voidaan rajoittaa askelpituutta.

 
10) Kommunikaatiolaite/tablettiteline 
Teline voidaan kiinnittää kävelytelineen  
ylärunkoon ja sen sijaintia säätää helposti. 
Sisämitta: 22cm x 28cm 
Maksimi kantavuus 4,5kg

 
11) Lisävarustekassi 
Mitat: 36cm x 41cm x 23cm

12) Käsijarrut 
Käsijarrut on tarkoitettu käytettäväksi kävelyteli-
neen isopyöräisen alarungon ja käsinojien kanssa. 
Ne ovat helppokäyttöiset ja toimivat yksinkertai-
sella kahvatoiminnolla. Käsijarruissa on jarrutus-  
ja seisontajarrutoiminto.

 

13) Ohjaustanko avustajalle. 
Ohjaustangon avulla voi avustaja ohjata kävelyä. 
Ohjaustanko voidaan kiinnittää kävelytelineen 
rungon eteen tai taakse.  
Ohjaustanko on valmistettu kestävästä alumiini-
seoksesta ja se on kevyt painoltaan. Ohjaustanko 
kiinnitetään pikakiinnityksellä kävelytelineen ala-
runkoon. Se on helppo asentaa ja poistaa. 
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