
YKSILÖLLISET APUVÄLINEET

ODE ISTUINJÄRJESTEMÄ

ODE on kotimainen, laadukas istuinjärjestelmä 

lasten vaativaan istumiseen.



WWW.HALTIJA.FI   |   ASIAKASPALVELU@HALTIJA.FI   |   09 612 2250

Sisäalusta kaikkiin 
kokoihin

Ulkoalusta kaikkiin 
kokohin 

Pehmeät ja miellyttävät 
pehmusteet

Sisäalusta Mini

ODE-ISTUINJÄRJESTELMÄ

ODE-ISTUINJÄRJESTELMÄ

Hyvä istuma-asento on ratkaisevassa asemassa erityislapsen 
arjessa hyvinvointia ja kehitystä ajatellen. ODE-istuinjärjestel-
mä on suunniteltu hyvän yksilöllisen istuma-asennon  aikaan-
saamiseen  ja sitä kautta tukemaan lapsen liikkeiden hallintaa 
ja toiminnallisuutta erilaisissa päivittäisissä tilanteissa.

ODE-istuinjärjestelmässä  on huomioitu erityisesti anatomiset 
nivelpisteet lonkkien, polvien sekä nilkkojen suhteen, jolloin  
kaikki säädöt saadaan mahdollisimman yksilölliseksi ja luon-
nolliseksi kaikkiin nivelsuuntiin sekä puolierot huomioiden. 
Tätä kautta voidaan vaikuttaa mahdollisimman optimaaliseen  
toiminnallisuuteen. Esimerkiksi lantion/alaselän uniikki tuen-
taominaisuus (etu-/taka-/kiertosuuntiin) antaa hyvän anato-
misen tuennan hyvinkin haastavissa tapauksissa.

ODEsta on saatavilla kolme eri kokoa, mini, 1 ja 2, jotka ovat  
säädettävissä. Säädettäessä lapsi voi istua ODEssa, mikä hel-
pottaa esim. sovitustilanteita tai kun tarvitaan säätöä lapsen 
kasvaessa. Säätäminen tapahtuu vain yhdellä mukana toimi-
tettavalla kuusiokoloavaimella, jolloin myöskään erillisiä lisä-
osia ei tarvita istuimen säätöön.

Alustavaihtoehtoina ODEen  on saatavana  Hi-Lo-sisäalusta  ja  
ulkoalusta 12 tai 16 tuuman kuljetuspyörillä. Valmistettu Suo-
messa!

Monipuoliset säätömahdollisuudet alaraajoille: 
reisi- ja säärimittasäädöt, adduktio/abduktio, polvikulma, 
nilkkapronaatio/-supinaatio

Säädettävissä yhdellä kuusio-
koloavaimella ulkopuolelta 
asiakkaan istuessa ODEssa – 
ilman erillisiä lisäosia.
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Dynaaminen/lukittava selkä.

ODE-ISTUINJÄRJESTELMÄ

ODEN LISÄVARUSTEET

Tilt-ominaisuus eteen -5 astetta ja taakse +35 astetta molemmissa alustoissa. Selkäosan kulmasäätö
• Koot 1 ja 2: -5–20 astetta.
• Mini: -10–25 astetta.

Lonkka, polvi ja nilkka säädettävissä 
anatomisesti.

Säädettävä päätuki, sivutuet ja käsituet. 
Saatavilla eri päätukivaihtoehtoja.

Lantion ja alaselän säädettävä tuki
(kaikissa koissa syvyys ja taakse/eteen, 
koissa 1 ja 2 myös kierto).

Säädettävät hartiatuet (estää käsien    
taakse viennin)  ja liivin kiinnikkeet.

Flexi-vartalotuet.

ODEN PERUSTOIMINNOT



HALTIJA GROUP OY

Haltija Group Oy on suomalainen palveluyritys, jonka kattavasta valikoimasta löytyvät apuvälineet, 

hoitotarvikkeet ja tukituotteet niin terveydenhuollon ammattilaisten, yritysten kuin kuluttaja-

asiakkaidenkin tarpeisiin. Valmistamme myös korkealaatuisia suojatuotteita terveydenhuollon 

käyttöön. Valtakunnallisesti palveleva Haltijan huolto- ja vuokrauspalvelu mahdollistaa laitteiden 

turvallisen käytön  ja oikea-aikaisen saatavuuden. 

Tutustu meihin www.haltija.fi.

ODE-ISTUINJÄRJESTELMÄ

TUOTETIEDOT KOKO MINI KOKO 1 KOKO 2

Istuinsyvyys 15–24 cm 21–31 cm 26–37 cm

Istuinleveys 15–21 cm 19–28 cm 27–37 cm

Säärimitta 14–21 cm 19–29 cm 28–37 cm

Polvikulma -10°–16° -10°–20° -10°–20°

Nilkan fleksio/ekstensio -18°–18° -16°–20° -16°–20°

Nilkan kulma sisään max. -17° -17° -17°

Nilkan kulma ulos max. 7° 7° 7°

Abduktio per puoli 0°–18° 0°–18° 0°–18°

Adduktio per puoli 0°–18° 0°–11° 0°–11°

Selkäosan korkeus 26–34 cm 33–41 cm 40–53 cm

Selkäosan kulma -10°–25° -5°–20° -5°–20°

Lonkan fleksio 0°–-20° 0°–-14° 0°–-14°

Käyttäjän maksimipaino 25 kg 40 kg 55 kg

Käyttäjän suosituspituus 60-95 cm 90-120 cm 115-145 cm

Alustan mitat (P x L)

Sisäalusta Mini 64x52 cm

Sisäalusta kaikkiin kokoihin 70x55 cm

Ulkoalusta kaikkiin kokoihin 70x55 cm

High-low-sisäalustan 

korkeuden säätöväli
31–69 cm 36–69 cm

Erityislapsille jotka tarvitsevat kasvuun ja 
kehitykseen erityistä yksilöllistä tukea.


