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

KÄSINOJAN MITAT S L

Pehmusteen koko 11 x 18 cm 13 x 22 cm

Säätövara (kyynärpää-kämmen) 20–32 cm 27–41 cm

TUOTENUMERO 3301001(K512) 3302001(K532)

3) Käsikahvat, rengasmalli
Tartuntarenkaat voidaan kiinnittää kävelytelineen ylärunkoon 
pareittain tai yksittäin. Ne ovat korkeus- ja kulmasäädettävät.

2) Kyynärnojat
Käyttäjille, jotka tarvtsevat vähemmän käsien asennon tu-
kemista. Kyynärtukien pehmuste on miellyttävä käytössä ja 
helppo puhdistaa. Kyynärnojat ovat saatavilla käsiotteilla tai 
ilman.

Pehmusteen koko 34 x 14 cm.

5) Kevyt vartalotuki
Kevyt vartalotuki sopii käyttäjille, joilla on parempi kehonhal-
linta. Rintakehätuki on kulmasäädettävä ja yksinkertainen hih-
na mahdollistaa helpot siirrot ja nopean asennon korjaamisen.

4) Käsikahvat
Käsikahvat voidaan liittää kaikkiin Pacer-kävelytelineisiin. Ne 
sopivat käyttäjille, jotka tarvitsevat vähemmän käsien asennon 
tukemista. Yhdessä kevyen vartalotuen kanssa ne ovat toimiva 
yhdistelmä käyttäjille, joilla on hyvä toimintakyky. 

Pituus S-koko: 13 cm, L-koko: 18 cm.

MITAT S M L

Ympärysmitta 36–71 cm 56–102 cm 71–127 cm

Tuen korkeus 10 cm 13 cm 15 cm

TUOTENRO 3301020(K629) 3302020(K639) 3303020(K649)

6) Vartalotuki
Pehmustettu vartalotuki antaa hyvän tuen keskivartalolle ja 
lisää turvallisuuden tunnetta. Vartalotukea voidaan kallistaa 
eteenpäin haluttuun kulmaan ja sen leveyttä voi säätää.

MITAT S M L

Ympärysmitta 36–71 cm 56–102 cm 71–127 cm

Korkeus 11 cm 17 cm 20 cm

TUOTENRO 3301002(K514) 3302002(K524) 3303002(K534)

RIFTON PACER -KÄVELYTELINEEN LISÄVARUSTEVALIKOIMA

Rifton Pacer -kävelytelineet soveltuvat käyttäjille, joilla on erilaisia motoriikan ongelmia. Jokaisella käyttäjällä on omat erityis-
tarpeensa, joihin voidaan vastata Pacer-kävelytelineen lisävarusteilla.

TUOTENUMERO 3300010(K697)

TUOTENUMERO 3300008(K579) TUOTENRO S-koko: 3301019(K625) L-koko: 3302019(K675)
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7) Monisäätöinen satulaistuin MPS
Satulaistuimessa on korkeus-, syvyys- 
ja kulmansäätö joilla kävelijän lantio 
saadaan säädettyä helposti haluttuun 
asentoon. Satulaistuimen erillinen lan-
tiotuki voidaan kiinnittää istuimen eteen 
tai taakse ja lisäksi sen korkeutta sekä 
etäisyyttä voidaan säätää. Satulaistuin 
sopii sekä standardiin että dynaamiseen 
ylärunkoon.

8) Pehmeä lantiotuki
Pehmeä lantiotuki ohjaa lantion asentoa kävellessä ja antaa 
lisätukea. Se sallii lantion luonnolliset liikkeet sekä alaraajojen 
painonsiirrot kävelyn aikana.

MITAT S M L

1/2 reiden ympärys 10–20 cm 15–25 cm 20–36 cm

A ja C 18 cm 23 cm  30 cm

B 29 cm 38 cm 51 cm

TUOTENRO 3300015(K556) 3301015(K557) 3302015(K558)

10) Reisiohjurit
Reisituet liikkuvat kävelijän alaraajojen mukana. Ne estävät 
käveltäessä alaraajojen ristiinmenoa ja ohjaavat painonkan-
natusta askelluksen aikana. Reisitukien korkeutta ja etäisyyttä 
sivusuunnassa voidaan säätää. Niillä voidaan estää myös käve-
lijän kääntyminen kävelytelineessä.

REISIOHJURIEN MITAT S L

Pituus (lukko-hihna) 13–20 cm 13–28 cm

Maksimi reiden ympärysmitta 38 cm 51 cm

TUOTENUMERO 3301500(K515) 3302500(K535)

11) Nilkkatuet
Nilkkatuet kiinnityvät kävelytelineen alarunkoon omilla kiin-
nitystangoilla. Nilkan ympärille tulevat pehmustetut hihnat 
estävät kävellessä jalkojen ristiinmenoa. Kiinnitystangoissa 
on erilliset säätöjouset, joiden avulla voidaan rajoittaa askel-
pituutta.

SÄÄTÖVARA S M L

Korkeussäätö 14 cm 22 cm

Syvyyssäätö 10 cm. 13 cm

Kulmasäätö -7°–7° -15°–15°

Lantiotuki  

(syvyys / korkeus)
8 cm / 5 cm

8 cm /  

8 cm

TUOTENRO 3301012(K672) 3302012(K673) 3303012(K674)

12) Matkamittari
Matkamittari helpottaa kävelyte-
lineen käyttäjän edistymisen seu-
rantaa. Matkamittari voidaan valita 
kävelytelineen rungon valinnan yh-
teydessä.

9) Lantion kiinnitysvaljaat ja pehmuste
Lantion kiinnitysvaljaiden kovikepohja antaa hyvän tuen lan-
tiolle kävellessä. Kiinnitysvaljaat sallivat lantion luonnolliset 
liikkeet, alaraajojen painonsiirrot sekä ohjaavat jalkojen loi-
tonnusta kävelyn aikana. Erillinen pehmuste saatavilla lisäva-
rusteena.

D

VALJAIDEN MITAT S L

A haaramitta 6 cm 9 cm

B leveys 3 cm 4,5 cm

C pituus 23 cm 28 cm

TUOTENRO, VALJAAT 3301003(K513) 3302003(K533)

TUOTENRO, PEHMUSTE (D) 3301004(K541) 3302004(K542)



HALTIJA GROUP OY

Haltija Group Oy on suomalainen palveluyritys, jonka kattavasta valikoimasta löytyvät apuvälineet, 

hoito-tarvikkeet, proteesit, ortoosit ja tukituotteet niin terveydenhuollon ammattilaisten, yritysten 

kuin kuluttaja-asiakkaidenkin tarpeisiin. Valmistamme myös korkealaatuisia suojatuotteita 

terveydenhuollon käyttöön. Valtakunnallisesti palveleva Haltijan huolto- ja vuokrauspalvelu 

mahdollistaa laitteiden turvallisen käytön  ja oikea-aikaisen saatavuuden. 

Tutustu meihin www.haltija.fi.

17) Lisävarustekassi
Mitat: 36 x 41 x 23 cm

15) Ohjaustanko avustajalle
Ohjaustangon avulla voi avustaja ohjata kävelyä. Ohjaustanko 
voidaan kiinnittää kävelytelineen rungon eteen tai taakse. Oh-
jaustanko on valmistettu kestävästä alumiiniseoksesta ja se on 
kevyt painoltaan. Ohjaustanko kiinnitetään pikakiinnityksellä 
kävelytelineen alarunkoon. Se on helppo asentaa ja poistaa.

16) Käsijarrut
Käsijarrut on tarkoitettu käytettäväksi kävelytelineen isopyö-
räisen alarungon ja käsinojien kanssa. Ne ovat helppokäyttöi-
set ja toimivat yksinkertaisella kahvatoiminnolla. Käsijarruissa 
on jarrutus- ja seisontajarrutoiminto. Jälkikäteisasennuksen 
monimutkaisuuden vuoksi käsijarrut suositellaan tilaamaan 
kävelytelineen hankinnan yhteydessä. 

14) Teline kommunikaatiolaitteelle tai tabletille
Teline voidaan kiinnittää kävelytelineen ylärunkoon ja sen si-
jaintia säätää helposti. Sisämitta: 22 x 28 cm. Kantavuus max. 
4,5 kg.

13) Työntökahvat
Korkeussäädettävät työntökahvat voidaan kiinnittää pikakiin-
nityksellä ylärunkoon neljään eri suuntaan. Työntökahvat tule-
vat aina lantiotuen ja lantion kiinnitysvaljaiden mukana.

RIFTON PACER -KÄVELYTELINE, LISÄVARUSTEET

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Autamme mielellämme!
asiakaspalvelu@haltija.fi | 09 612 2250 | haltija.fi

TUOTENUMERO 3300002(K519) TUOTENUMERO 3300013(K698)

TUOTENRO
Medium-runko: 

3302011(K687) 

Large-runko: 

3303011(K688)
TUOTENUMERO 3300022(K689)


