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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.

Tuotetiedot
Varilite Reflex 
-istuintyyny

Sisus ilma–vaahtomuovi

Päällinen inkontinenssi

Korkeus (täynnä ilmaa) 8,3 cm

Ilmakammioiden määrä yksi

Maksimi käyttäjäpaino 
(45 x 45 cm)

294 kg
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30 x 30 cm 30 x 35 cm

35 x 35 cm 35 x 40 cm 35 x 45 cm 35 x 50 cm

38 x 38 cm 38 x 43 cm

40 x 35 cm 40 x 40 cm 40 x 45 cm 40 x 50 cm

43 x 43 cm

45 x 40 cm 45 x 45 cm 45 x 50 cm

50 x 40 cm 50 x 45 cm 50 x 50 cm

Variliten Reflex on ilma–vaahtomuovitäytteinen 
istuintyyny. Se on suunniteltu henkilöille, joilla on lievä 
painehaavariski. Niin käyttäjät kuin hoitajat arvostavat 
Reflex-tyynyn helppokäyttöisyyttä, huoltovapautta ja 
keveyttä. Tyynyn erityinen upottavuus mukailee poti-
laan vartalon muotoa lisäten näin mukavuutta ja istu-
ma-asennon vakautta.

Erityinen sisus jakaa painoa tehokkaasti
Tyynyn sisus muodostuu kahdesta osasta, jotka koos-
tuvat eri tiheyksisistä vaahtomuovityypeistä. Tyynyn 
ulkoreunoilla ja reisien välissä on tukevampaa vaahto-
muovia, kun taas reisien ja lantion alla vaahtomuovi on 
pehmeämpää.

Reflex-tyynyssä yhdistyvät vaahtomuovin ja ilman par-
haat ominaisuudet ihon suojelemiseksi. Ilma kannat-
telee istujaa ja vaahtomuovi pitää ilman paikoillaan ja 
tyynyn vakaana. Näin paino jakautuu tasaisesti.

Tyyny vapauttaa optimaalisesti ilmaa
Reflex-tyynyn takaosassa on automaattinen ilman- 
vapautusominaisuus. Se vapauttaa oikean määrän 
ilmaa käyttäjän istuutuessa, jolloin käyttäjä uppoaa tyy-
nyyn. Tyynyn muotoilu tukee istuma-asentoa ja lisää is-
tumismukavuutta. Kun istuja poistuu, pehmuste täyttyy 
ilmalla automaattisesti.

Inkontinenssipäällinen
Reflex-tyynyssä on vakiona inkontinenssipäällinen. 
Päällisessä on liukumaton pohja, jossa on vastatarrat 
kiinnitystä varten. Päällinen on konepestävä.

Useita kokoja
Reflex-tyyny on saatavilla seuraavissa koissa:


