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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.

HELMI

Helmi on lapsille tarkoitettu helppokäyttöinen erityisistuin, 

joka mahdollistaa hyvän istuma-asennon vaativiinkin erityis-

tarpeisiin monipuolisten säätö-ominaisuuksiensa ansiosta. 

Kaikkia istuimen säätöjä voidaan muokata käyttäjän istuessa 

tuolissa ja istuin voidaan asentaa erilaisiin runkoratkaisuihin.

Helmissä on dynaamisesti säädettävä selkäosa, joka vaimen-

taa spastisia oireita. Lantion asentoa voidaan hallita säädet-

tävällä ristiselän tuella sekä lantiovyöllä. Lisäksi Helmin jalka-

laudat ovat korkeus- ja kulmasäädettävissä, jalkalaudat ovat 

saatavilla joko erillisinä tai yhtenäisenä versiona.

Pään asentoa voidaan ohjata ja tukea säädettävällä päätuella 

ja käsien asentoa korottaa tai laskea säädettävillä käsituilla.

Helmiä voidaan siirtää helposti paikasta toiseen lukittavien 

pyörien ja työntötangon ansiosta, lisäksi istuimen irrotettavat 

ja vesipestävät päälliset on helppo puhdistaa.

Mitat min max

ISTUIN

Istuinsyvyys 220 mm 350 mm

Istuinosa 75 mm 105 mm

Reisikouru 160 mm 205 mm

Istuinleveys (lantiotuet) 200 mm 340 mm

Reisikourun koko (leveys) 85 mm 105 mm

Reisikourun kärjen korkeus (lonkan koukistus) 0 ° 5 °

Istuinkorkeus HiLo-alustalla 380 mm 720 mm

Tiltti HiLo-alustalla -11 +35

SELKÄNOJA

Selkänojan korkeus (istuimesta yläreunaan) 350 mm 410 mm

Selkänojan kallistus -7 ° 15 °

Ristiseläntuen korkeus (istuimesta yläreunaan) 100 mm 170 mm

Ristiseläntuen syvyys selkänojasta 0 mm 30 mm

Ristiseläntuen kulma -15 +15

JALAT

Abduktio 30 °

Windsweeping (ulkojalan adduktio, ilman 

pöytää)
11 °

Jalkalaudan korkeus reisikourusta (säärimitta) 150 mm 330 mm

Kannan etäisyys reisikourun etureunasta -55 mm 35 mm

KÄSINOJAT

Käsinojan korkeus istuimesta 135 mm 190 mm

Käsinojan kierto horisontaalitasossa -5 ° +5 °

Käsinojan kallistus (taakse/eteen) -22 ° +16 °

Käsinojan etäisyys syvyyssuunnassa (selkän-

ojasta kärkeen)
110 mm 170 mm

Käsinojien keskinäinen leveys (sisäreunasta) 200 mm 300 mm

VARTALOTUET

Vartalotukien leveys kapea (vartalon leveys) 150 mm 235 mm

Vartalotukien leveys perus 190 mm 275 mm

Vartalotukien leveys extra
170+30 

mm

270+30 

mm

Vartalotukien korkeus istuimesta yläreunaan 245 mm 360 mm

Vartalotukien keskinäinen korkeusero 0 mm 70 mm

PÖYTÄ

Etäisyys selkänojasta (aukon reuna) 60 mm 190 mm

Korkeus istuimesta 150 mm 210 mm

Pöytälevyn kierto horisontaalitasossa -14 ° +14 °

TAKUU 2 vuotta

Max. kuormitus 50 kg

Käyttäjän pituus 95 – 125 cm


