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Raz-600 – yksilöllisesti sinulle ja ihollesi
Raz-600 on isokokoisille käyttäjille suunniteltu 

suihku- ja wc-tuolimallisto, joka soveltuu monenlaiseen 

käyttöympäristöön. Runkorakenteen ja istuinosan muo-

toilu mahdollistaa helpon alapesun sekä tuolin käyttä-

jälle että avustajalle. Monipuolisten säätöominaisuuk-

siensa  sekä kattavien varustevaihtoehtojen ansioista Raz 

sopii aina käyttäjälleen.

Erittäin kestävä runko on ruostumatonta, kiillotettua terästä. 

Tuoli on helppo puhdistaa ja runko säilyttää kiiltonsa vuodes-

ta toiseen.

Raz-600-tuolia on saatavilla kolmessa eri mallissa:

• Raz-SP600 kelattava suihkutuoli

• Raz-AT600 suihkutuoli istuimen kallistuksella

• Raz-AP600 pikkupyörillä.
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Ensiluokkaista ihonsuojaa
Razin suunnittelussa on kiinnitetty huomioita käyttäjän 

yksilöllisten tarpeiden lisäksi myös istuinmukavuuteen. Näin 

päivittäiset wc- ja pesutilanteet ovat miellyttäviä ja turvallisia. 

Pehmustettu istuin suojaa ihoa ja vähentää istuinpainetta. 

Istuimen muotoilu tukee asentoa ja pitää lantion hyvin 

paikoillaan. Tarvittaessa enemmän ihonsuojaa paineherkille 

alueille, voidaan suihkutuoliin valita viskoelastinen istuinosa. 

Tämä on hyvä lisävaruste etenkin kallistettavassa Raz-AT- 

suihkutuolissa.

Kuvassa Raz-AP600

Raz-600-suihkutuolien vakio-ominaisuudet

Vakiona käytännöllinen alusastia
Tuolin mukana toimitetaan käytännöllinen alusastia. Sen 

muotoilun ja erityisen tasapainotuksen ansiosta alusastian 

poistaminen tapahtuu siististi.

ylöskäännettävät käsinojat

pehmustettu, muotoiltu 
istuin

runko kiillotettua, ruostumatonta 
terästä, 10 cm korkeudensäätö

lukittavat pyörät

tarrasäätöinen selkäosan 
verhoilu

istuinsyvyden ja painopisteen säätö

kulmasäädettävä selkäosa

säädettävät, erittäin 
kestävät jalkatuet

Muotoillun perusistuimen saa lyhyenä tai pitkänä mallina



Raz-SP600

Raz-SP on kelattava suihkutuoli 22” tai 24” kuljetuspyörillä. 

Painopisteen säätö rungossa mahdollistaa paremman ke-

lausasennon.

Tekniset tiedot RAZ-SP600

Istuinleveys 58 cm

Istuinsyvyys 46 cm

Kokonaisleveys 76 cm

Kokonaispituus jalkatukien kanssa 101,5–106,5 cm

Käsinojien korkeus istuimesta 24 cm

Istuinkorkeus 51, 53 ja 61 cm

Takapyörien halkaisija 22” tai 24”

Etupyörien halkaisija 5” tai 6”

Tuolin kokonaispaino noin 31 kg

Käyttäjän maksimipaino 275 kg

mukaan, mikä tekee tuolin kallistamisesta avustajalle vaiva-

tonta. Mekanismi tekee Raz-AT:stä yhden helppokäyttöisim-

mistä kallistuvista suihkutuoleista

Raz-AT600-tuolin vakiovarusteita ovat päätuki ja kulmasää-

töpoljin.

Tekniset tiedot RAZ-AT600

Istuinleveys 56–76 cm

Istuinsyvyys 46 cm

Kokonaispituus jalkatukien kanssa 96–99 cm

Käsinojien korkeus istuimesta 24 cm

Istuinkorkeus 55 ja 58 cm

Pyörien halkaisija 5” tai 6”

Istuinkulman kallistus 25°

Tuolin kokonaispaino noin 37,5 kg

Käyttäjän maksimipaino 275 kg

Raz-AT600

Raz-AT on suihkutuoli istuimen kallistuksella. Istuinkulmaa 

voidaan kallistaa 25 astetta, jolloin saadaan vähennettyä is-

tuinpainetta sekä lisättyä istuinmukavuutta henkilöllä, jolla on 

huono vartalon hallinta. 

Tuolissa on helppokäyttöinen, painoavusteinen kaasujousi-

mekanismi. Jousi mukautuu käyttäjän painon ja painopisteen 
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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.
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Razilla on laaja lisävarustevalikoima erilaisiin tarpeisiin, muun 

muassa erimuotoisia ja -kokoisia käsinojapehmusteita, jalka- 

ja vartalotukia, pehmennetty selkäosa, päätuki sekä käsino-

jien levennysadapterit.

Lisävarusteet

Raz-AP600

Raz-AP on suihkutuoli neljällä lukittavalla pyörällä. Tuoli va-

rustetaan 5” tai 6” pyörillä riippuen siitä, painaako käyttäjä alle 

vai yli 181 kg.

Tekniset tiedot RAZ-AP600

Istuinleveys 58 cm

Istuinsyvyys 46 cm

Kokonaisleveys 67 cm

Kokonaispituus jalkatukien kanssa 91–99 cm

Käsinojien korkeus istuimesta 24 cm

Istuinkorkeus 48–58 cm

Pyörien halkaisija 5” tai 6”

Tuolin kokonaispaino noin 26 kg

Käyttäjän maksimipaino 275 kg

Pehmeä viskoelastinen istuin vähentää 
istuinpainetta ja lisää istuinmukavuutta. 
Pesuaukko voidaan valita eteen, sivulle tai 
taakse.

Kourumalliset hemi-käsinojat pitävät kädet 
luonnollisessa asennossa ja antavat varta-
lolle lisätukea.

Pehmustetut sivutuet ovat syvyyssäädet-
tävät


