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EASYSTAND EVOLV M / L / XT
 
Seisomateline



Istumasta seisomaan -luonnollinen liike

Easy Stand Evolv on seisomateline, jossa pystyyn 
nousu tapahtuu luonnollisen istumasta seiso-
maan liikkeen kautta. Easy Stand Evolvilla seiso-
maannousu on telineen käyttäjälle miellyttävää, 
turvallista ja hyvin tuettua.  
Seisomatelineen istuinosa nousee pystyasentoon 
kahvaa eteenpäin pumppaamalla. Nousun voi 
lopettaa haluttuun asentoon jos esimerkiksi lon-
kissa on liikerajoituksia. Istuinosa laskeutuu alas 
viemällä kahvaa taaksepäin. 

Helppo siirtyä 

Easy Stand Evolv-seisomatelineeseen voi siirtyä 
istumaan suoraan pyörätuolista. Polvituen saa 
käännettyä pois siirtymisten tieltä. Sivulle kään-
tyvä Shadow tray-pöytä (lisävaruste) helpottaa 
siirtymisiä telineeseen. Rungon muotoilu mah-
dollistaa siirtymiset myös nostolaitteen avulla.

Helppo käyttää ja säätää

Evolv on helppo säätää käyttäjälle sopivaksi ilman 
työkaluja, joten se soveltuu hyvin myös laitos-
käyttöön.  
Istuinsyvyyttä, säärimittaa ja jalkatukien asentoa 
voidaan säätää, samoin polvitukien sekä pöytäle-
vyn korkeus ja etäisyys ovat helposti säädettävissä 
erikokoisille käyttäjille.  

Evov seisomatelineen perusvarustus: 

• Kaksi  5” lukittavaa takapyörää 
• Kaksi 5” etupyörää   
• Käsikäyttöinen hydraulinen pumppu 
• Istuin 
• Kääntyvä yksiosainen polvituki 
• Monipuolisesti säädettävät jalkatuet  
 (korkeus,kulma  
 etäisyys) 
• Rintakehätuki 
• Käsinojat

 

Evolv perusvarustuksella



Kolme eri kokoa ja useita lisävarusteita

Easy Stand Evolv seisomatelinettä on saatavana kolmea eri kokoa.  Evolv M (Medium) on tarkoi-
tettu nuorille ja pienikokoisille aikuisille, Evolv L (Large) aikuisille, ja Evolv XT isokokoisille henki-
löille.  
EasyStand Evolviin on saatavilla paljon erilaisia lisävarusteita, joilla seisomatelineen saa helposti 
räätälöityä kullekin henkilölle sopivaksi. 

Yleisimpiä lisävarusteita:

• Uniikki Shadow Tray-pöytä antaa ihanteellisen tuen  
Shadow tray- pöytä ja sen muotoiltu rintakehätuki tukevat 
seisojan asentoa  asennon muuttuessa istuma-asennosta sei-
soma-asentoon. Pöytälevy on myös käytettävissä koko ajan 
asennon muuttuessa ilman, että sen asentoa täytyy säätää. 
Shadow tray-pöytä sopii hyvin käyttäjille, joilla on huono var-
talon hallinta. Erityisesti tilanteissa, joissa käyttäjä ei esimerkik-
si liikerajoitusten vuoksi pääse täysin pystyyn seisoma-asen-
toon, antaa Shadow tray-pöytä ihanteellisen tuen. Shadow 
tray-pöytä käännetään ylös sivulle siirryttäessä telineeseen.  
(Shadow tray-pöytälevyn kanssa on telineessä oltava matala 
tai korkea selkänoja. Ei kelattavan Mobile-option kanssa).

• Erilliset polvituet 
Voidaan säätää erikseen korkeutta ja etäisyyttä.  
Polvituet saadaan käännettyä ylös pois siirtymisten tieltä.

• Lantiotuet 
Tukevat lantiota sivusuunnasta. 

• Ylävartalotuet (käytetään selkänojan kanssa) 
Tukevat ylävartaloa sivusuunnasta.

• Selkänoja 
Selkänoja on saatavissa matalana ja korkeana sekä tasaisella 
että muotoilulla pehmusteella.

• Kääntyvät etupyörät 
Kääntyvät etupyörät helpottavat telineen siirtelyä sekä siirty-
mistä telineeseen nostolaitteen avulla. 

Erilliset säädettävät 
polvituet

Lantiotuet Ylävartalotuet ja muo-
toiltu korkea selkänoja

Korkea, tasainen  
selkänoja

Kääntyvät etupyörät

Shadow Tray-pöytä



Evolv kelattavalla Mobile-optiolla ja 
matalalla selkäosalla.
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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.

Tekniset tiedot Evolv M Evolv L Evolv XT

Maksimikäyttäjäpaino 90 kg 127 kg 159 kg

Käyttäjän pituus 122-168 cm 152-188 cm 183-208 cm

Säärimitta 26-46 cm 36-53 cm 43-58 cm

Istuinsyvyys 36-48 cm 46-58 cm 51-64 cm

Istuinkorkeus lattiasta 55 cm 55 cm 60 cm

Polvitukien syvyys 9-15 cm 9-15 cm 12-18 cm

Kokonaispaino 46 kg 47 kg 51 kg

Kokonaismitta (leveys x syvyys) 67x85 cm 67x85 cm 70x95 cm

EASYSTAND EVOLV M / L / XT

Evolv sivulle kääntyvällä pöydällä (shadow 
tray), matalalla selkänojalla, rintakehävyöllä 
sekä erillisillä polvituilla

 

Evolv-seisomateline on  saatavissa myös sähkökäyttöisenä tai kelattavana Mobile-versiona. 


