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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.

ISTUINTYYNY | STARLOCK

Lukuisia kokoja
StarLock-istuintyynyä on saatavissa useissa eri leveyk-
sissä ja syvyyksissä. Tyynyn kennokorkeus on 10 cm ja 
yksittäisten tuttien leveys on 5 cm. Tyynyt korkeudella 
5 cm, 7,5 cm ja 13 cm ovat tilattavissa erikseen. Tyynyllä 
ei ole maksimikuormitusrajaa, vaan se sopii kaiken pai-
noisille käyttäjille, kunhan tyynyn koko vastaa käyttäjän 
kokoa.

StarLock-tyynyjen lasten koot ovat 26 x 26, 26 x 30, 26 
x 34, 30 x 26, 30 x 30, 30 x 34, 30 x 39, 34 x 26 ja 34 x 
30 cm. Isommat koot on esitetty  oheisessa taulukossa 
(leveys cm x syvyys cm).

34 x 34 34 x 39 34 x 44

39 x 30 39 x 34 39 x 39 39 x 44 39 x 49 39 x 53

44 x 34 44 x 39 44 x 44 44 x 49 44 x 53

49 x 39 49 x 44 49 x 49 49 x 53

53 x 39 53 x 44 53 x 49 53 x 53

StarLock on ilmatäytteinen istuintyyny, jossa yhdistyvät 
ihanteellinen paineen jakautuminen, epäsymmetrisen 
asennon korjausmahdollisuus sekä hyvä tyynyn vakaus. 

Ainutlaatuinen kennolukitustekniikka korjaa 
asentoa
Täysin lukittava ilmatyyny helpottaa epäsymmetristen 
asentojen korjaamista ja mukautuu kaikkien käyttäjien 
tarpeiden mukaan. Patentoidun kennolukitustekniikan 
ansioista voidaan ilmavirtaus kennojen välillä lukita 
tai poistaa osa kennoista käytöstä, ja muodostaa näin 
paineettomia alueita. StarLock-istuintyyny on myös 
vakaa. Se helpottaa siirtymisiä ja antaa tukea koko is-
tuma-alueelle. 

StarLock on paloturvallinen ja sen materiaali on kor-
kealaatuista lateksivapaata neopreenikumia.

Käyttäjä uppoaa tyynyyn ja tyyny korjaa lantion asennon

Puhdistus
Tyyny pestään käsin ja se voidaan myös desinfioida. 
Päälliset voidaan pestä koneessa 60 °C. 

Varusteet
StarLock-istuintyynyn mukana toimitetaan vakiona 
sileä, hengittävä ja neljään suuntaan joustava päällinen.
Lisäksi toimitetaan kaikki tarvittavat varusteet: käsi-
pumppu, opas ja korjaussarja.


