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Etac Immedia -tuotemerkki on tae siitä, että siirty-
minen tapahtuu turvallisesti ja mukavasti. Tuotteet 
on suunniteltu toimimaan kitkattomasti ja hel-
pottamaan painavia nostoja. Samalla ne tukevat 
luonnollisia liikeratoja niin, että siirtäminen sujuu 
helposti, hoitajan tai hoidettavan arvokkuuden 
kärsimättä.
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Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tuotevalikoima on laaja, mutta kaikilla tuotteil-
la on yksi yhteinen piirre – niiden laatu, käyttö-
ominaisuudet, toiminta, luotettavuus ja muotoilu 
ovat huippuluokkaa. Kaikki tuotteet on kehitetty 
tiiviissä yhteistyössä kuntoutusalan ammattilais-
ten, teollisuusmuotoilijoiden ja käyttäjien kanssa.
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MOLIFT RAISER II
Molift Raiser on siirtoilaite aktiiviseen siirtoon. Se antaa tu-
kea käyttäjän noustessa istuma-asennosta seisaalleen. Molift 
Raiser auttaa aktivoimaan potilasta turvallisesti ja tarjoaa sa-
malla hoitohenkilölle ergonomiset työskentelyolosuhteet.

Erityispiirteitä
Pehmeää sääritukea on helppo säätää yhdellä kädellä. Siirto-
telineen pyörien jarruissa on näppärä keskuslukitus. Tästä on 
hyötyä erityisesti ahtaissa tiloissa. Jalkalevyn pintamateriaali 
on viimeistelty luistamattomaksi, ja kädensijasta voi ottaa tu-
kea monella tavalla. Nämä ominaisuudet takaavat käyttäjälle 
turvallisen olon siirtymisen alusta loppuun asti.

Käyttötarkoitus
• Siirtyminen istuma-asennosta seisomaan
• Siirtyminen vuoteesta pyörätuoliin/suihkutuoliin
• Siirtyminen pyörätuolista WC-istuimelle
• Siirtyminen tuolissa tai pyörätuolissa taakse- tai eteenpäin
• Siirtyminen tuolilta pyörätuoliin/suihkutuoliin

LISÄVARUSTEET MOLIFT RAISER II

Nostohihna + liukupehmusteet
Jos siirrettävä tarvitsee apua, yksi tai 

kaksi avustajaa voi auttaa käyttämällä  

liukupehmusteella ympyröityä nosto-

hihnaa.

 

Tuotekoodi S/M 82964 

Tuotekoodi L/XL 82965

Tartuntalenkit, 2 kpl pehmeä
Jos käyttäjän on vaikea ylettyä kahvaan, 

apuna voidaan käyttää pehmeitä tartun-

talenkkejä.

 

 

Tuotekoodi 82511

Nostovyö
Helposti ja tukevasti lantion tai vyötärön 

ympärille kiinnittyvä nostovyö avustaa 

hoitajaa nostotilanteessa. Nostovyö 

tukee hoitajan ergonomiaa ja luo siir-

rettävälle turvallisuuden tunteen.

Tuotekoodi S/M 82964 

Tuotekoodi L/XL 82965

Tuotekoodi 16090202

Alustan koko 63 x 58 cm

Korkeus 120 cm

Paino 14,2 kg

Käyttäjän maksimipaino 150 kg

SIIRTOTELINEET
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TURNER PRO
Turner Pro on kädensijalla varustettu kääntöalusta, joka hel-
pottaa siirtymistä istuinpaikasta toiseen. Hoitohenkilö säilyt-
tää ergonomisen työasennon samalla kun käyttäjä aktivoituu 
ja nousee seisomaan.

Turner on pienikokoinen ja helppo siirtää sopivaan kohtaan. 
Alustan korkeus on vain 13 mm, joten käyttäjän on helppo 
asettaa jalkansa sen päälle. Luistamaton pinta antaa lisätur-
vaa.

Vain polvituen ja kädensijan korkeus on säädettävä. Kun sää-
döt on tehty, siirtyminen on turvallista. Avustaja ja avustettava 
voivat pitää koko ajan yllä katsekontaktia ja vuorovaikutusta.

Käyttötarkoitus
• Istuma-asennosta seisomaan
• Vuoteesta pyörätuoliin/suihkutuoliin
• Pyörätuolista WC-istuimelle
• Tuolilta pyörätuoliin/suihkutuoliin

Tuotekoodi 16090106

Polvituen leveys 38 cm

Polvituen korkeus 15 cm

Kokonaispaino 7,5 kg

Käyttäjän maksimipaino 200 kg

Materiaalit
alumiini, jauhepinnoitettu teräs, 

kromi

KÄÄNTÖALUSTAT JA -LEVYT | ETAC IMMEDIA

Kompakti koko Pyörällinen alusta tekee telineen 
liikuttamisesta helppoa

Kädensijasta saa monenlaisen 
otteen

Säädettävä polvituki
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AUTOTURN
AutoTurn-kääntöalusta helpottaa siirtymistä autoon ja autos-
ta pois. Pienikitkaisen materiaalin ansiosta käyttäjä voi liukua 
paikalleen ja kääntyä haluamaansa asentoon auton istuimella. 
Tämä minimoi jalkojen, polvien, lantion ja selän vääntymistä 
ja rasittumista. AutoTurn kiinnitetään auton istuimen ympäril-
le soljella varustetulla hihnalla. Alustassa olevia lenkkejä voi-
daan käyttää apuna siirtotapahtumassa,

Materiaalit:

• Yläpinta: veluuri (polyesteri)
• Sisäpinta: nylon
• Kääntöpuoli: PU-pinnoitettu nylon

Maksimikuormitus: 150 kg

PEDITURN SOFT
Immedia PediTurn on lattialla käytettävä kääntölevy, joka hel-
pottaa siirtymistä istuinpaikkojen välillä, esimerkiksi vuoteelta 
pyörätuoliin. Sitä käytetään, kun käyttäjä ei pysty liikuttamaan 
jalkojaan siirron aikana. Pehmeä levy sopii käytettäväksi ilman 
kenkiä. Kumpikin puoli on liukumatonta materiaalia, jotta levy 
pysyy kunnolla paikallaan.

Materiaalit:
• Yläpinta ja kääntöpuoli: toughtek-materiaali
• Sisäpinta: nylon

Maksimikuormitus: 150 kg

Halkaisija (cm)

IM99836GT 40

Tuotekoodi

Halkaisija (cm)

IM99999 45

Tuotekoodi

KÄÄNTÖALUSTAT JA -LEVYT | ETAC IMMEDIA

EASYTURN
Immedia EasyTurn on pehmeä, istuimella käytettävä kään-
tölevy, joka helpottaa käyttäjän siirtymistä autoon tai vuotee-
seen ja siitä pois. EasyTurn on helppokäyttöinen.

Materiaalit:
• Yläpinta: veluuri (polyesteri)
• Sisäpinta: nylon
• Kääntöpuoli: PU-pinnoitettu nylon

Maksimikuormitus: 150 kg

Halkaisija (cm)

IM999405 40

IM990454 45

IM999505 50

Tuotekoodi
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BUTTERFLY WING
Immedia Butterfly -laudan päälle voidaan kiinnittää erityinen 
Wing -liukualusta. Wing-liukualusta liukuu lautaa pitkin ja 
tuottaa lisää liukupintaa.

Materiaalit:
• Ulko- ja sisäpinta: nylon
• Pehmuste: polyesteri

BUTTERFLY BOARD
Butterfly Board on pitkä, leveä ja tukeva liukulauta. Laudassa 
on pyöräkolot, joiden avulla se voidaan asettaa pyörätuolin 
pyörää vasten. Alapuolella on liukuesteet, joiden ansiosta lau-
ta on helppo asettaa ja pysyy hyvin paikallaan.

Materiaali: lasikuitu

Maksimikuormitus: 250 kg

Koko (cm)

IM401 32 x 66

Tuotekoodi

Koko (cm)

IM4001 35 x 40

Tuotekoodi

Butterfly Board & Butterfly Wing

E-BOARD, SUORA
Immedia E-Board on ohut ja taipuisa liukulevy, joka on help-
po asettaa paikalleen ja irrottaa.

Materiaali: polyetyleeni

Maksimikuormitus: 150 kg

E-BOARD TAITTUVILLA REUNOILLA
E-Board-liukulevyn sivuissa on siivekkeet, jotka voidaan 
kääntää ylös tai alas. Tämä lisää laudan tukevuutta ja vakautta. 
Ylös käännetty siiveke suojaa käyttäjää pyörätuolin pyörältä. 
Saatavana kaksi kokoa.

Materiaali: polyetyleeni

Maksimikuormitus: 150 kg

Koko (cm)

IM408 25 x 60 cm 150 kg

Tuotekoodi Max.kuormitus (kg)

Koko (cm)

IM404 Wide, 33 x 60 cm 150 kg

IM405 Long, 33 x 75 cm 150 kg

Tuotekoodi Max.kuormitus (kg)

LIUKULAUDAT JA SIIRTOALUSTAT
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3B BOARD
3B Board on tukeva liukulauta, jonka muoto on perinteisen 
kaareva. Laudan kaareva osa voidaan asettaa joko eteen- tai 
taaksepäin siirtotilanteen ja ympärillä olevien esteiden, kuten 
pyörätuolin pyörien mukaan.

Materiaali: polyetyleeni

Maksimikuormitus: 150 kg

Koko (cm)

IM403 23 x 77 cm 150 kg

Tuotekoodi Max.kuormitus (kg)

ONEWAYGLIDE
OneWayGlide on putkimallinen liukualusta, jonka avulla asen-
toa voidaan vaihtaa kontrolloidusti ja helposti. Se mahdollis-
taa liukumisen yhteen suuntaan ja estää liukumista toiseen 
suuntaan. Alusta soveltuu käyttäjille, jotka luisuvat istuimella 
eteenpäin. OneWayGlide helpottaa itsenäistä tai avustettua 
siirtymistä istuimella taaksepäin ja estää eteenpäin luisumis-
ta. Luistamaton materiaali pysyy paikallaan jokaisella pinnalla. 
Sen voi tarvittaessa peittää puuvillapäällisellä.

Materiaalit:
• Yläpinta: luistamaton
• Pehmuste: polyesteri
• Sisäpinta: nylon

Maksimikuormitus: 150 kg

Koko (cm)

 IM38/8 45 x 45

Tuotekoodi

ONEWAYGLIDE LONG
OneWayGlide Long on tartuntalenkillinen pitkä ja avoin liu-
kualusta. Pitkänmallinen alusta mahdollistaa asennon kohen-
tamisen useita kertoja ilman alustan uudelleenasettamista. 
Avustaja saa tukevan otteen tartuntalenkeistä. Alusta soveltuu 
käyttäjille, jotka luisuvat istuimella eteenpäin. Alustassa on 
veluuripinta.

Materiaalit:
• Yläpinta: polyesteri, nailon
• Pehmuste: polyesteri
• Sisäpinta: nylon

Maksimikuormitus: 150 kg

Koko (cm)Tuotekoodi

IM51/8 45 x 130
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2MOVE
2Move-siirtoalustaa käytetään raon ylittämiseen ja kahden 
vaakatasossa olevan pinnan korkeuseron tasoittamiseen. Sitä 
käytetään vaakasuunnassa tapahtuvaan siirtämiseen vuotei-
den välillä, vuoteesta suihkulaverille, vuoteesta röntgena-
lustalle, paareilta vuoteelle jne. Erittäin kevyen siirtoalustan 
päissä on kahvat, jolloin sitä on helppo kuljettaa mukana ja 
säilyttää. Pitkät alustat voidaan myös taittaa keskeltä, jolloin 
ne vievät vähemmän tilaa.

Immedia 2Move -siirtolevyn kanssa käytetään aina pienikit-
kaista päällistä, joka liukuu pitkin lautaa minimoiden kitkaa ja 
helpottaen siirtoa.

Saatavana on kolme settiä, jotka sisältävät 2Move-siirtoalus-
tan ja nylonisen, vesitiiviin 2Move Cover Waterproof -päälli-
sen. Päällistä voidaan tilata erikseen.

Tuotteessa voidaan käyttää myös kertakäyttöpäällisiä (s. 9).

Materiaalit:
• Levyn materiaali: Plastazote
• Liukupäällisen materiaali: nylon

Maksimikuormitus: 300 kg

Paino: 1,1–1,5 kg

Koko (cm)

IM4319 Small Set, 50 x 95

IM4318 Large Set, 50 x 190

IM4321 XLarge Set, 70 x 190

Tuotekoodi

SWAN GLIDE PAD, KAHVALLINEN
Swan Glide Pad on tartuntalenkeillä varustettu avoin liu-
kualusta. Sitä käytetään henkilön siirtymiseen vuoteen ja 
pyörätuolin välillä tai autoon ja autosta pois. Swan Glide Pad 
-alustaa voidaan käyttää sellaisenaan tai liukulevyn kanssa.

Materiaalit:
• Liukualusta: nylon
• Lenkit: polyesteri
• Pehmuste: polyesteri

Maksimikuormitus: 150 kg

Koko (cm)

IM2698121 45 x 140

Tuotekoodi

Koko (cm)

IM4047 Small, 50 x 79

IM4048  Large, 51,5 x 161

IM4049 XLarge, 71,5 x 161

Tuotekoodi

Pelkkä päällinen 2Move Cover Waterproof 2Move-siirtoalusta, setti
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2MOVE COVER DISPOSABLE
Kertakäyttöpäällisiä voidaan käyttää siirtoalustoissa ja -pat-
joissa. Saatavilla on kaksi kokoa.

Materiaali: Polyeteeni

Koko (cm)

IM4035 Small, 60 x 100 100

IM4034 Large, 60 x 200 40

Tuotekoodi Kpl/rulla

SEINÄTELINE 2MOVE DISPLAY
Kätevässä seinätelineessä voidaan säilyttää 2Move-siirtoalus-
tat ja kertakäyttöpäälliset. Sen avulla kertakäyttöpäälliset ja 
siirtoalustat ovat aina helposti saatavilla.

Tuotekoodi IM4040
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MULTIGLIDE SG LATERAL
MultiGlide SG  -liukualusta soveltuu kaikkiin tilanteisiin, joissa 
on tärkeää minimoida painepisteiden alla olevaa kitkaa. Kak-
sikertaisen rakenteen vuoksi lakanan kitka on erittäin pieni 
sekä sisä- että ulkopinnalla. MultiGlide SG on helppo asettaa 
paikalleen ja poistaa, ja se on poistettava aina käytön jälkeen.

Putkimallisessa MultiGlide SG -liukulakanassa on lenkki help-
poa säilytystä varten.

Materiaali: nylon

Maksimikuormitus: 300 kg

LIUKUKÄSINE MULTIGLIDE
MultiGlide-liukukäsine on monikäyttöinen apuväline pieniin 
hoitotoimiin. Käsineen avulla hoitohenkilön on helpompi 
työntää käsi potilaan ja alustan tai patjan väliin. Käsineet ovat 
erittäin kätevät ja miellyttävät sekä potilaan että hoitohenki-
lön kannalta. Niiden avulla on helpompi kohentaa potilaan 
asentoa, liikuttaa potilasta ja suoristaa lakana. MultiGlide- 
liukukäsineen avulla voidaan myös lievittää ihoon kohdistu-
vaa painetta. Käsine on vedenpitävä. Paketissa on yksi pari.

Materiaali: PU-pinnoitettu nylon

NS-SQUARE
NS-Square on suurikitkainen levy, jota käytetään, kun tarvi-
taan lisää kitkaa. Se voidaan asettaa esimerkiksi potilaan jal-
kojen alle antamaan pitoa ja tukea, kun potilas haluaa siirtyä 
vuoteessa ylöspäin.

Materiaali: polyeteeni

Maksimikuormitus: 300 kg

Koko (cm)

IM0088 80 x 80 cm

Tuotekoodi

Koko (cm)

IM2248 38 x 48 x 0,5

Tuotekoodi

Koko (cm)

IM35 20 x 50

Tuotekoodi

| ETAC IMMEDIASIIRTOTEKSTIILIT

Vedenpitävät MultiGlide-liukukäsineet takana
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TRANSFERMATTRESS NARROW
TransferMattress on pehmustettu liukupatja, joka helpottaa 
makuasennossa olevan potilaan siirtämistä vuoteiden välil-
lä, vuoteesta suihkuvaunuun, vuoteesta röntgenalustalle jne. 
Sitä voidaan käyttää myös potilaan kääntämiseen vuoteessa 
esim. selältä vatsalleen. TransferMattress-siirtoalustaa ei saa 
käyttää, jos makuutasojen välillä on rako.

Liukupatja voidaan peittää nylonisella TransferMattress 
Cover -suojapäällisellä tai 2Move Cover Disposable Large 
-kertakäyttöpäällisellä, koodi IM4034 (s. 9).

Materiaalit:
• Ulkopinta: 65 % polyesteri, 35 % puuvilla
• Sisäpinta: nylon
• Pehmuste: polyesteri

Maksimikuormitus: 200 kg

GLIDECUSHION
Pehmustettua GlideCushion-liukupatjaa käytetään vuoteessa 
kääntymiseen, siirtymiseen ylemmäs tai alemmas vuoteessa, 
sekä siirtymiseen vuoteesta pyörätuoliin. Patjan avulla voi-
daan siirtyä itsenäisesti tai avustettuna.

Liukupatja voidaan peittää nylonisella GlideCushion 
Cover -päällisellä tai 2Move Cover Disposable Small -kerta-
käyttöpäällisellä, koodi IM4035 (s. 9).

Materiaalit:
• Ulkopinta: 65 % polyesteri, 35 % puuvilla
• Sisäpinta: nylon
• Pehmuste: polyesteri

Maksimikuormitus: 200 kg

TRANSFERMATTRESS COVER
Vedenpitävä suojapäällinen TransferMattressille.

Materiaali: nylon

Koko (cm)

IM60/195 60 x 195

Tuotekoodi

Koko (cm)

IM60220N 60 x 220

Tuotekoodi

Koko (cm)

IM60/50 60 x 50

IM60/90 60 x 90

Tuotekoodi

SIIRTOTEKSTIILIT | ETAC IMMEDIA

GLIDECUSHION COVER
Vedenpitävä nylonpäällinen GlideCushion-liukupatjalle.

Koko (cm)

IM6000N 60 x 60

IM6010N 60 x 100

Tuotekoodi
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SATINSHEET 4D -YHDISTELMÄ
SatinSheet 4D on kokonaisratkaisu, joka sisältää kaiken tar-
vittavan kääntämiseen ja asennon vaihtamiseen vuotees-
sa. SatinSheet 4D -yhdistelmä pienentää nimensä mukai-
sesti käyttäjän ja vuoteen välistä kitkaa neljässä suunnassa. 
Pienempi kitka auttaa vastaamaan seuraaviin tärkeisiin haas-
teisiin:

• Työtapaturmien riski pienenee, kun siirron kuormittavuus 
vähenee.

• Painehaavojen riski laskee, kun potilaaseen kohdistuva 
hankauskitka vähenee ja yhdistelmä mahdollistaa omatoi-
misten mikroliikkeiden tekemisen.

• Avustetussa siirrossa asiakaskokemus on miellyttävämpi.
• Pienentynyt kitka helpottaa itsenäisen käyttäjän kääntymis-

tä vuoteessa.

Maksimikuormitus: 200 kg

Liukupinta (cm)

IM4107S  65 x 200 85 x 200

Tuotekoodi

SIIRTOTEKSTIILIT | ETAC IMMEDIA

Koko (cm)

Vetolakana Midi 4D

Satiinipinta (cm)

IM4115S 147 x 140 200 x 140

Tuotekoodi Koko (cm)

Yksittäiset tuotteet
Sekä liuku- että vetolakanaa voidaan tilata erikseen eri kokoi-
sina ja erilaisilla ominaisuuksilla varustettuina.

Vetolakana Midi 4D

Satiinipinta (cm)

IM4115S 147 x 140 200 x 140

Tuotekoodi Koko (cm)

Liukulakana Maxi 2D, kuminauhoilla

Liukupinta (cm)

IM4107S 65 x 200 85 x 200

Tuotekoodi Koko (cm)

Vetolakana Midi 4D, kahvallinen

Satiinipinta (cm)

IM4115SH 147 x 140 200 x 140

Tuotekoodi Koko (cm)

Liukulakana Midi 2D

Liukupinta (cm)

IM4113S 70 x 140 200 x 140

Koko (cm)Tuotekoodi

Helppo asettaa paikoilleen nurkkien kuminauhojen avulla

Materiaali: 60 % puuvilla, 40 % polyesteri

Materiaali: polyesteri

Maxi 2D -liukulakanan nurkissa 
on kuminauhat

Liukulakana Midi 2D

SatinSheet 4D -yhdistelmä

Vetolakana Midi 4D, inkontinenssi, kahvallinen

IM4140SH 120 x 140 220 x 140

Tuotekoodi Koko (cm)Satiinipinta (cm)

Liukulakana Maxi 2D, kuminauhoilla

SatinSheet 4D -yhdistelmä sisältää tuotteet:

Tuotekoodi IM4211S

SatinSheet 4D -yhdistelmä
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OTEVYÖ SMARTMOVE
SmartMove on lenkeillä varustettu pehmeä otevyö, joka 
toimii käsien jatkeena.

Tartuntalenkit mahdollistavat tukevan otteen ja ergonomi-
sesti hyvän työasennon potilasta tuettaessa ja avustettaessa.

Pehmeää SmartMove-vyötä käyttämällä hoitohenkilö voi 
tukea ja avustaa käyttäjää nousemaan seisaalleen tai istuutu-
maan. Sen avulla voidaan myös siirtää avustettava ylemmäs 
vuoteessa tai eteen- tai taaksepäin tuolissa.

SmartMoven tartuntalenkit mahdollistavat hyvän otteen ja 
ergonomisen työasennon. Sisäpinnan luistamaton materiaa-
li estää avustettavaa luisumasta paikaltaan siirron aikana, ja 
ulkopinnan pienikitkainen materiaali auttaa otevyön asetta-
misessa ja poistamisessa.

Materiaalit
• Ulkopinta: PU-pinnoitettu nylon
• Sisäpinta: polypropyleeni
• Lenkit: polyesteri

Maksimikuormitus: 150 kg

OTEVYÖ SLING LONG
Sling Long -nostohihna on joustava apuväline, joka soveltuu 
moniin eri siirtotilanteisiin, kuten siirtämiseen ylemmäs vuo-
teessa tai istuinpaikasta toiseen. Tartuntalenkeillä varustettu 
otevyö toimii käsien jatkeena antaen tukevan otteen ja er-
gonomisesti hyvän työasennon. Siirtäminen tapahtuu arvok-
kaasti ja potilasta kunnioittaen.

Turvallisuuden maksimoimiseksi Sling-nostohihnan kummal-
lakin puolella on neljä tartuntalenkkiä ja sisäpuoli on luista-
matonta materiaalia. Pienikitkainen ulkopinta auttaa siirtämi-
sessä ja hihnan poistamisessa

Materiaalit
• Kääntöpuoli: nylon
• Pehmuste: polyesteri
• Sisäpuoli: nylon ja polyuretaani
• Lenkit: polyesteri

Maksimikuormitus: 150 kg

Koko (cm)

IM426 21 x 60 4

Tuotekoodi

SIIRTOVYÖT | ETAC IMMEDIA

Kahvat (kpl)

Koko (cm)

IM428 16 x 190 2 x 4

Tuotekoodi Lenkit (kpl)
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ELÄMÄNLANKA BEDSTRING
Elämänlanka BedString on tarkoitettu ensisijaisesti aktiivisen 
käyttäjän tueksi, kun hän nousee vuoteella makuuasennosta 
istualleen. Istuma-asennossa ollessaan käyttäjä voi nojata sen 
avulla eteenpäin niin, että nostoliinan asettaminen, tyynyjen 
asetteleminen tai pukeminen on helpompaa. Elämänlanka 
BedString -otehihnassa on kahdeksan tartuntalenkkiä, jotka 
on sijoitettu vuorotellen hihnan oikealle ja vasemmalle puo-
lelle niin, että käyttäjä saa hihnasta hyvän otteen.

Materiaalit
• Hihna: polyesteri
• Lenkki: polyesteri
• Vyönsolki: asetaali ja nylon

Maksimikuormitus: 150 kg

SUPPORTBELT
SupportBelt- siirto- ja talutusvyötä käytetään tukemaan liikku-
mista ja siirtymistä. Diakonaalisesti asetetut tartuntakahvat an-
tavat ergonomisen otteen. SupportBelt-vyötä käytetään, kun 
henkilö tarvitsee apua seisomaan nousemisessa, istuuntumi-
sessa, kävelyn tukemisessa tai siirtyessään vuoteen, pyörä-
tuolin, tuolin jne. välillä. SupportBelt-nostovyön sisäpuoli on 
luistamatonta materiaalia, ja siinä on säädettävä vyönsolki.

Materiaalit:
• Ulkopinta: nylon
• Sisäpinta: PU-pinnoitettu nylon
• Pehmuste: polyeteeni
• Lenkit: polyesterihihna
• Vyönsolki: asetaali, nylon

Maksimikuormitus: 150 kg

SIIRTOVYÖT | ETAC IMMEDIA

Koko (cm)

IM429 8,5 x 170 8

Tuotekoodi Lenkit (kpl)

Koko (cm)

IM8009009 XXS, 45–90 4 vaal.punainen

IM8010509 XS, 65–105 4 vaal.sininen

IM8010513 S, 65–105 5 punainen

IM8013013 M, 90–130 6 keltainen

IM8015013 L, 120–150 8 vihreä

IM8017015 XL, 130–170 11 sininen

Koodi Kahvat (kpl) Väri
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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.

HOITOTARVIKKEET

• Urologiset tuotteet • Kontinenssi

OSASTO- JA PERUSAPUVÄLINEET

• Liikkuminen • Siirtäminen • Hygienia

• Patjat ja asentohoito • Imetys • Vastasyntyneet

KALUSTEET JA ESTEETTÖMYYS

• Sängyt • Pöydät • Tuolit

• Kattonostimet • Porrashissit • Rampit

• Apuvälineiden pesukoneet

PROTEESIT, ORTOOSIT JA JALKINEET

• Ylä- ja alaraajaproteesit • Ortoosit

• Erikois- ja ortopediset jalkineet

• Yksilölliset tukipohjalliset

OTA YHTEYTTÄ ALUEMYYJÄÄSI!

HALTIJA.FI/YHTEYSTIEDOT

YKSILÖLLISET APUVÄLINEET

• Yksilölliset liikkumisen ja toimintakyvyn apuvälineet

esim. pyörätuolit ja istuinjärjestelmät

KUNTOUTUS- JA TERAPIAVÄLINEET

• Neurologisen, ortopedisen ja geriatrisen

kuntoutuksen terapia- ja mittausvälineet

• MOTOmed-polkulaitteet • Seisomatelineet

TEKNISET APUVÄLINEET

• Kommunikoinnin apuvälineet • Muistin apuvälineet

• Tietokoneen käytön apuvälineet

• Painikkeet ja ympäristönhallinta

PALVELUT

• Huolto • Koulutukset

PARHAAT APUVÄLINEET AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN
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