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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.

JAY ZIP BACK

JAY® Zip™ on kevyt, antibakteerinen ja  
säädettävä selkäosa lapsille.  
Jay Zip antaa hyvän tuen pienen istujan  
selälle ja istuma-asennolle.

Jay Zip selkäosa on suunniteltu kahden ja   
15. ikävuoden välillä oleville lapsille. Selkäosan 
muotoilu muuttuu selkäosan leveyden mukaan.  
Zip selkäosan pehmeä pehmuste tarjoaa pienel-
lekin lapselle hyvän ihon suojan.

Keveys

Lasten liikkumisen apuvälineissä on keveys  
erityisen tärkeää. Kaikki ylimääräinen paino apu-
välineissä ja niiden varusteissa vaikeuttaa lapsen 
itsenäistä toimintaa. Pyörätuolin istuinjärjestel- 
mien, selkäosien sekä istuintyynyjen tulee olla  
mahdollisimman kevyitä pienillä lapsilla, jotta 
lapsen omatoiminen liikkuminen pyörätuolilla 
olisi ergonomista ja taloudellista. Siksi esimerkiksi 
30cm selkäosa kiinnitysosineen painaa alle kilon.  

Säädöt

Jay Zip-selkäosan kaksipisteinen kiinnitys tarjoaa 
monipuoliset säätömahdollisuudet. Lapsen kas-
vaessa voidaan pyörätuolissa istuinsyvyyttä lisätä 
säätämällä selkäosan kiinnitystä. Selkäosassa on 
7,5 cm säätövara syvyyssuunnassa. Selkäosan 
kiinnikkeissä on myös leveydensäätö, jolloin se 
voidaan asentaa leveämpään pyörätuoliin. 

Jay Zip-selkäosan kulmaa voidaan säätää  
itsenäisesti +20 ja -20 asteen välillä. Kallista- 
malla selkäosaa taaksepäin voidaan lapsen  
katseen kohdistamista eteenpäin helpottaa ja 
saada hänen istuma-asentoaan rennommaksi. 

Selkäosan paikkaa voidaan helposti muuttaa  
pyörätuolissa ylemmäksi tai alemmaksi.

Selkäosa saadaan näppärästi irrotettua ja asetet-
tua takaisin pyörätuoliin.  Selkäosan kiinnikkeitä 
on saatavilla erilaisille putken paksuuksille.   

Selkäosan innovatiivinen kaksikerroksinen pääl-
linen helpottaa  puhtaana pitämistä ja estää 
pehmusteen kastumisen. Pehmustetta suojeleva 
sisäpäällinen on kosteuden kestävää ja helposti 
pyyhittävää kangasta. Sisäpäällisen saumat ovat 
kuumasaumattu ja vetoketju myös kosteussuo-
jattu. Ulkopäällinen on konepesunkestävää ja 
antibakteerista X-static® kangasta. 

Selkäosaan on saatavissa lisävarusteina esimer-
kiksi pääntuki, vartalon sivutuet ja varapäällinen.

  

Tekniset tiedot:

Selkäosan leveys 20 / 25 / 30 / 35 cm

Selkäosan korkeus 15 / 20 / 25 / 30 cm

Paino 1,1 kg

Max. käyttäjäpaino 75 kg

Selkäosan kulmansäätö +20° - -20°

Selkäosan leveydensäätö 2,5 cm

Selkäosan syvyydensäätö 7,5 cm

Lisävarusteet: pääntuki, sivutuet, rintakehävyö


