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Rifton HTS vastaa lapsen ja avustajan erilaisiin 
tarpeisiin
Hyvä ja turvallinen istuma-asento on perusedellytys wc-toi-

mintojen  ja pesutilanteiden sujumiselle. Rifton HTS-istuimen 

ihanteellinen muotoilu, pehmusteet ja yksilöllinen varustelu 

lisäävät lapsen turvallisuuden tunnetta sekä istumismuka-

vuutta.  

HTS-istuimen avonainen muotoilu helpottaa avustajan työtä 

ja lapsen hygienian ylläpitämistä peseytymis- ja wc-tilanteis-

sa. Avustajan työasentojen ergonomiaa parantaa rungon kor-

keudensäätö sekä istuimen kallistusmahdollisuus.

Kolme eri kokoa, jotka kasvavat lapsen mukana
Rifton HTS -istuin kasvaa lapsen mukana. Istuimen säätämi-

nen on helppoa ja nopeaa, työkaluja ei tarvita. HTS-istuin voi-

daan kiinnnittää erilaisiin alarunkovaihtoehtoihin.

Istuinkorkeuden säätö: 
istuinkorkeutta voidaan säätää manuaalisesti pyörällisessä 

alarungossa 41- 58 cm välillä.

Istuinsyvyyden säätö: 
istuinsyvyyttä voidaan säätää siirtämällä selkäosaa etu- tai ta-

kasuunnassa.

Istuinleveyden säätö: 
istuinleveyttä voidaan säätää kiinnittämällä käsinojat kahteen 

eri asentoon sekä lisäämällä niihin lantiotuet joko toiselle tai 

molemmille puolille.

Selkäosan kulmansäätö: 
selkäosaa voidaan kallistaa 6 astetta eteenpäin (wc-toimin-

not) sekä 6 ja 18 astetta taaksepäin (pesutilanteet, hiusten 

pesu).

Lisäksi irrotettavat selkä- ja istuinpehmusteet ovat vesitiiviitä, 

hygienisiä ja helposti pestäviä. Ne antavat lapselle istuinmu-

kavuutta ja tukea.

HTS-istuinta voidaan kallistaa -5° ja 25° välillä, kun se on 

kiinnitetty pyörälliseen alarunkoon.  Kallistus tapahtuu  help-

pokäyttöisen kaasujousen avulla. Pehmustettu pääntuki tu-

kee lapsen päätä, eikä avustajan tarvitse kannatella lapsen 

asentoa. Lisäksi istuimen selkäosaa voidaan erikseen kallistaa 

eteen ja taaksepäin. 

Rifton HTS -tuoli voidaan asentaa nopeasti ja helposti WC-is-

tuimen päälle samalla kiinnitysraudalla.
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Kestävä ja vakaa runko korkealaatuisesta 
ruostumattomasta teräksestä.

Suunniteltu kosteisiin tiloihin aina rungos-
ta ja hydrauliseen korkeussäätöön.

Kosteutta kestävät 100mm kaksoispyörät 
takaavat rungon helpon siirrettävyyden.

Korkeussäädettävä alarunko helpottaa 
avustajan työtä ja lisää työergonomiaa.

Helppokäyttöinen jalkapedaali säätää run-
gon korkeutta 51 cm – 78 cm välillä.

Korkeussäädettävän rungon 

tiedot
Koot 1 – 2 Koko 3

Leveys 67 cm 71 cm

Pituus 84 cm 87 cm

Istuinkulma -5° – 25° -5° – 25°

Istuinkorkeus 51 – 78 cm 51 – 78 cm

Säärimitta 27 – 40 cm 40 – 53 cm

Nyt saatavilla myös uudella korkeussäädettävällä rungolla
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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 Koko 1 (S) Koko 1 (M) Koko 1 (L)

Istuinleveys (cm)  20*/25*/30 25*/30*/36 33*/38*/43

Istuinsyvyys (cm) 20/23/25/28 29/32/34/37 38/41/43/46

Kokonaisleveys (cm) 54 54 58,5

Istuinkorkeus pyöräl-

lisellä rungolla (cm)
38–55 cm 38–55 cm 43–57 cm

Käsinojien kork. (cm) 14,5/18 14,5/18/22 18/22

Selkänojan kork. (cm) 39 48 60

Selkänojan kulma -6°, 6°, 18° -6°, 6°, 18° -6°, 6°, 18°

Max. kuormitus (kg) 34 68 113

SUIHKU- JA WC-TUOLI | RIFTON HTS

Rifton HTS -istuimeen on saatavissa useita eri varustevaihto-

ehtoja: istuimen- ja selkäosan pehmusteet,  pääntuki, varta-

lo- ja lannetuet, rintakehävyö, alusastia, roiskesuoja, haarakii-

la, pohjeremmi, jalkahihnat, ammealusta sekä matka-alusta 

kassilla.

Pohjeremmi ja nilkkaremmi

Haarakiila

Standardi roiskesuoja

Rintakehäliivi

Sivutuet

Lannetuet

Alusastia

Pääntuki

* Leveyssäätö lantiotukien kanssa


