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SPEX™- ISTUMISEN RATKAISUT

SPEX-ISTUINTYYNYT

• Suunniteltu korjaamaan lantion epäsymmetriaa.
• Istuintyynyä voidaan muotoilla pohjarakennetta muok-

kaamalla.
• Istuintyynyssä on integroidut reisituet, jotka tukevat istu-

ma-asentoa ja ohjaavat reidet optimaaliseen asentoon.
• Spex™-istuintyynyt voidaan valmistaa myös yksilöllisesti.

TUOTE TUOTEKOODI

Spex SuperHigh Contour -istuintyyny 1105-LLSS-OSS

Tuotekoodin keskimmäisessä osiossa ”LL” korvataan istuintyynyn levey-

dellä tuumissa ja ”SS” syyvydellä tuumissa, ks.viereinen taulukko.

Spex SuperHigh Contour -istuintyyny
SuperHigh Contour -istuintyyny, jossa käytetään hyväksi ha-
vaittua Spexin pohjateknologiaa. Tämä erityinen pohjatekno-
logia luo optimaalisen lantion asennon käyttäjälle, joka tarvi-
see lisätukea lantion ja lonkan alueelle. 

Vahva reisitukien muotoilu maksimoi käyttäjän istuma-asen-
non vakauden ja tarjoaa paremman tasapainon ja tuen ylä-
vartalolle. SuperHigh Contour -tyynyn vartaloa myötäilevä ra-
kenne luo mukavuutta ja hengittävä 3D-verkkokangas auttaa 
vähentämään kosteutta ja lämpöä.

KLIINISET KÄYTTÖKOHTEET
Suunniteltu käyttäjälle, jolla on kohtalaisia tai vaikeita asen-
nonmuutoksia. Erinomainen valinta henkilöille
• jotka tarvitsevat lantion alueelle lisävakautta.
• joilla alaraaja kääntyy lonkasta sisä- tai ulkokiertoon. 

Alaraajan asentoa saadaan tarvittaessa oikaistua pohja-
rakentella ja tyynyn reisimuotoilu helpottaa optimaalista 
asennon hallintaa.

• SuperHigh Contour -istuintyyny tarjoaa tarvittavan tuen 
ja stabiliteetin – ei tarvetta esimerkiksi erillisille reisien 
lateraalituille.

• joiden istuma-asento on epäsymmetrinen ja vaatii korja-
usta tai hallintaa/mukauttamista.

 
TOIMINNALLISET EDUT
• Huoltoa ei tarvita. Luotettava ja huoleton ratkaisu!
• Tyynyn muotoiltavuus mahdollistaa räätälöinnin käyttä-

jälle paikan päällä
• istuintyynyn ulkosivuilla olevat irrotettavat kovikkeet li-

säävät reisitukea/suuntausta
• Istuintyynyn pääliosassa oleva geelivaahto muotoutuu 

istujan mukaan ja tasaa painetta häntäluun ja istuinkyh-
myjen alla

• Istuintyynyn pehmeässä geelivaahtomuovipohjassa on 
lovi häntäluuta varten

• Kaksikerroksinen päällinen vähentää kitkaa, ja hengittävä 
verkkokangas tyynyn sivuilla torjuu kosteutta

• Sisäänrakennettu inkontinenssisuojus
• Mukautettavissa moniin vaatimuksiin, kuten jalkojen pi-

tuuseroihin.
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TUOTE TUOTEKOODI

Spex Flex -istuintyyny 1106-LLSS-OSC

Tuotekoodin keskimmäisessä osiossa ”LL” korvataan istuintyynyn levey-

dellä tuumissa ja ”SS” syyvydellä tuumissa, ks.alla oleva taulukko.

Spex Flex -istuintyyny
Flex-tyyny tarjoaa todella mukautuvan ja helpon lähestymis-
tavan haastaville istuma-asennoille. Flex on suunniteltu täyt-
tämään erityisesti niiden pyörätuolin käyttäjien asentovaati-
mukset, joilla on rajallinen lonkan fleksio.

Huomioimalla rajoittunutta lonkan fleksiota voidaan ennalta 
ehkäistä myös lantion vinoutta, alaraajojen ja koko vartalon 
epäsymmetriaa sekä skolioosia.

Jokaisen Flex-istuintyynyn mukana toimitetaan helposti kon-
figuroitavissa oleva asentoalusta. Pehmusteiden ja kiilojen 
innovatiivisten ja kliinisten etujen ansiosta apuvälinealan am-
mattilainen voi ratkaista istumisen haasteen jo paikan päällä.. 
Näin varmistetaan, että kun kaikki muokkaukset on tehty si-
säiseen vaahtomuoviyksikköön, inkontinenssi- ja ulkopäällistä 
muokataan mukavan istuvuuden saavuttamiseksi.

KLIINISET KÄYTTÖKOHTEET
Erinomainen valinta henkilöille, joilla
• lonkan fleksio on symmetrisesti tai epäsymmetrisesti ra-

joittunut.
• lonkka on sisäkierrossa.
• lantion ja reisien paineenjako on epäsymmetrisen istu-

ma-asennon vuoksi tarpeen
• on ajan mittaan muuttuvia asentotarpeita
• on tarve lantion suurelle vakaudelle ja erityiselle muotoi-

lulle
 
TOIMINNALLISET EDUT
• Asentotukipohja huomioi ensisijaisesti lonkan fleksion 

puutteen 20°:seen asti, mutta istuintyynyn innovatiivisen 
rakenteen ansiosta sillä voidaan tukea istuma-asentoa 
myös, jos asiakkaalla on tarve esimerkiksi lantion vinou-
den, lonkan abduktion tai lonkan sisä- ja ulkorotaation 
korjaamiseen.

• Istuintyynyn muotoiltava alusta, pehmusteet ja kiilat 
mahdollistavat muokkaamisen paikan päällä, jolloin se 
saadaan suoraan sopivaksi käyttäjälle

• Viistetty etureuna huomioi polven kontraktuurat
• Poikkeuksellinen vaahtomuovipäällysteiden yhdistelmä 

takaa paineen jakautumisen koko pinnalle
• Mukana hengittävä ulkopäällinen sekä sisäosan inkonti-

nenssipäällinen
• Muokattavissa yksilöllisiin tarpeisiin, huomioiden esimer-

kiksi alaraajojen pituuserot jne.

SPEX™- ISTUMISEN RATKAISUT
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TUOTE TUOTEKOODI

Spex SuperShape -selkätuki 1256-LLKK-OSS

Tuotekoodin keskimmäisessä osiossa ”LL” korvataan selkäosan leveydel-

lä tuumissa ja ”KK” korkeudella tuumissa, ks.viereinen taulukko.

Spex SuperShape -selkätuki
SuperShape® tarjoaa erityisen tukevan pyörätuolin selkärat-
kaisun, jonka Shape Technology -muotoilutekniikka mahdol-
listaa ryhdin säilymisen, paineen tasaamisen ja mukavuuden. 
Tällä selkäosalla voidaan vastata sellaisten asiakkaiden tar-
peisiin, joilla on erityistä tuen tarvetta esimerkiksi ylävartalon 
haastavan asennon tai rakenteellisen virheasennon vuoksi. 
SuperShape® on istuinjärjestelmä, joka voidaan asentaa ja 
vaihtaa missä ja milloin tahansa.

KLIINISET KÄYTTÖKOHTEET
Suunniteltu henkilöille, joilla on
• erityisiä ylävartalon asennon tuennan tarpeita
• merkittäviä selkärangan tai vartalon epäsymmetrisyyksiä
• ulkonevia luuston ulokkeita
• ihon rikkoutumisriski tai painehaavaumia
• tarve vakaalle ja miellyttävälle selkätuelle
• tarve selän kivun lievitykselle
 
TOIMINNALLISET EDUT
• Joustava kangaspäällinen, joka mahdollistaa kaikenlaisen 

muotoilun tinkimättä ihon suojasta
• Mukava painetta vähentävä vaahtomuovipintakerros, joka 

pehmentää luisia kohoumia
• Kolmikerroksinen kuutiokennojärjestelmä mahdollistaa 

asiakkaalle täydellisen istuvuuden ja muodon tarjoavat 
kokoonpanot

• Muokattavissa paikan päällä
• Kehitetty ratkaisuksi epäsymmetrisiin selän asentoihin
• Modulaaristen komponenttien ansiosta voit yhdistellä ja 

valikoida erilaisia tyynyn pehmusteita ja kiiloja
• Syväkontuuriratkaisu, joka tarjoaa poikkeuksellisen hyvän 

vartalon kontaktin muotoiltuihin alueisiin

SPEX-SELKÄOSAT

Spex-selkätukia muokkaamalla saadaan ratkaistua helposti 
useimpien pyörätuolin käyttäjien ylävartalon tuen tarve.

SPEX™- ISTUMISEN RATKAISUT
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TUOTE TUOTEKOODI

Standard tessellated shape system kit 1250-LLSS-000

Standard tessellated shape system kit, 

pelkät rakennuspalikat
1250-3959-000

Tuotekoodin keskimmäisessä osiossa ”LL” korvataan pyörätuolin levey-

dellä tuumissa ja ”SS” syyvydellä tuumissa, ks.viereinen taulukko.

Spex Tesselated Shape System -asentotuki
Spex on ottanut käyttöön mosaiikkisommitelman käsitteen ja 
soveltaa sitä istuinratkaisuihin ja asennon tuentaan tarvitta-
vaan muotoiluun. Tämä järjestelmä voidaan lisätä mihin ta-
hansa Spex-malliston selkätukeen, jolloin se antaa lisätukea 
olemassa olevan verhoilun pehmusteen taakse.

KLIINISET KÄYTTÖKOHTEET
Tessellated Shape System -lisäosaa voidaan käyttää
• auttamaan asiakkaita, joilla on lieviä asennon tuennan 

tarpeita
• istuma-asennon parantamiseen ja toiminnan tehostami-

seen (esim. ristiselän ja lannerangan tukeminen)
 
TOIMINNALLISET EDUT
• Spex-selkätukien täydentäminen vakauden, asennon ja 

istumisen sietokyvyn maksimoimiseksi
• Eri tiheydet on värikoodattu, jotta niiden käyttö on help-

poa
• Sininen = Tiivis perusrakennuspalikka, jota käytetään 

lujan perustan rakentamiseen muotoilulle
• Valkoinen = Keskitiheä keskitason rakennuspalikka, 

jota käytetään rakentamaan muotoja sinne, missä 
asennon tuennalle on tarvetta

• Harmaa = Pehmeämpi päällystyslohko, jota käyte-
tään pehmeämpien päällekkäisrakenteiden luomi-
seen edellisten lohkojen päälle

• Tarrakiinnitysnauhoja käytetään tasoittamaan ääriviivat ja 
pitämään kaikki osat yhdessä

TUOTE TUOTEKOODI

Quad mount -kiinnikeet 1259-2400-100

Quad Mount -kiinnikkeet
• Oletuksena kaikissa Spex-selkäosissa.
• Selkäosa 10 °:n kulmassa (lisäosalla voidaan kasvattaa 

kulmaa ja lisätä istuinsyvyyttä.
• Lukkosysteemi estää selkätukea kalllistumasta eteenpäin.

SPEX™- ISTUMISEN RATKAISUT
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L ATERAALITUKIEN KIINNIKKEET TUOTEKOODI

Swing away -kiinnike 1266-2201-100

Axial-kiinnike, vasen 1266-2301-100L

Axial-kiinnike, oikea 1266-2301-100R

Cane Mount Swing-Away, kulmasäätö, vasen 1266-2621-200L

Cane Mount Swing-Away, kulmasäätö, oikea 1266-2621-200R

Cane Mount, vasen 1266-2411-100

Cane Mount, oikea 1266-2412-100

DeepContour-kiinnike 1266-2420-100

DeepContour-kiinnikkeen jatkopala 1266-2430-100

LATERAALITUET

Spex®-lateraalituet tarjoavat säädettävyyttä, mukavuutta ja 
asentotukea.

KLIINISET KÄYTTÖKOHTEET
• Modulaariset lateraalituet tarjoavat optimaalisen vartalon 

hallinnan ja parantavat samalla tasapainoa, ryhtiä ja mu-
kavuutta.

• Kompensaatiokorjausta voidaan soveltaa epäsymmet-
riseen vartaloon, jolloin vartalon linjaus ja toimintakyky 
paranevat.

 
TOIMINNALLISET EDUT
• Erittäin mukava painetta vähentävä pehmuste, joka mu-

kautuu käyttäjän muotoon
• Irrotettavat ja pestävät päälliset
• Saatavilla kiinnikkeitä, jotka ovat säädettävissä kaikissa ta-

soissa: korkeus, leveys, syvyys ja sivukulma keskivartalon 
suuntaamiseksi parhaaseen mahdolliseen asentoon

• Spex® tarjoaa modulaarista luovuutta! Yhdistele erilaisia 
pehmusteyhdistelmiä

• Tarjoaa vartalon hallintaa ja vakautta, kun selkänojaan 
voidaan asentaa lateraalituki useaan eri asentoon

• Tuen rungon paino on noin 0,15-0,45 kg ja lateraalityynyn 
paino noin 0,05-0,3 kg

SPEX™- ISTUMISEN RATKAISUT

Axial-kiinnikeSwing-Away-kiinnike Cane Mount Swing-Away -kiinnike

Lateraalitukien kiinnikkeet
• Kiinteä, vakiomallinen Swing-Away- tai Axial® Swing-

Away -kiinnikkeet (ainutlaatuinen Swing-Away-laitteis-
to, jonka ansiosta lateraalitukityyny voi kääntyä ja tukea/
suuntautua oikein käyttäjän vartalon tarpeiden mukaan).

• Saatavana myös
• Cane Mount -putkikiinnike
• DeepContour- selkänojan kiinnike
• Jatkopala DeepContourille (käytetään yleisesti Su-

perShape® selkänojan kanssa).

DeepContour- selkänojan kiinnike Jatkopala DeepContourille
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L ATERAALITUKIEN PEHMUSTEET TUOTEKOODI

Kapea suora, 

koko 1

oikea, standardipäällinen 1266-1011-400R

vasen, standardipäällinen 1266-1011-400L

oikea, Comfi-Cover-päällinen 1266-1011-800R 

vasen, Comfi-Cover-päällinen 1266-1011-800L

Kapea suora,

koko 3

oikea, standardipäällinen 1266-3013-400R

vasen, standardipäällinen 1266-3013-400L

oikea, Comfi-Cover-päällinen 1266-3013-800R

vasen, Comfi-Cover-päällinen 1266-3013-800L

Kapea kaare-

va, koko 1

oikea, standardipäällinen 1266-1011-400R

vasen, standardipäällinen 1266-1011-400L

oikea, Comfi-Cover-päällinen 1266-1011-800R

vasen, Comfi-Cover-päällinen 1266-1011-800L

Kapea kaa-

reva,

koko 3

oikea, standardipäällinen 1266-3023-800R

vasen, standardipäällinen 1266-3023-800L

oikea, Comfi-Cover-päällinen 1266-3023-400R

vasen, Comfi-Cover-päällinen 1266-3023-400L

Leveä
molemmat puolet,  

standardipäällinen
1266-3034-400

Lateraalitukien pehmusteet
Tyynyn anatominen muotoilu, jossa on uusi kaareva Natu-
ral-Lateral®-pinta, on testeillä optimoitu sopimaan vartalon 
muotoon. Lateraalitukien tukipinnalla on kerros painetta lie-
vittävää vaahtomuovia, joka antaa lisäsuojaa ja mukavuutta. 
Valtava valikoima sivutukityynyjä, jotka antavat juuri tarvitta-
van istuvuuden. 

TYYNYVAIHTOEHDOT
• KAPEA SUORA: Vapaus liikkua eteen- ja taaksepäin toi-

minnallisia aktiviteetteja ja siirtymisiä varten
• KAPEA KAAREVA: Anteriorinen tuki lisää mukavuutta ja 

selkärangan ojennusta
• LEVEÄ: Tarjoaa pitkän vartalon tuen ja tehokkaan pai-

neenalennuksen
 
PÄÄLLISVAIHTOEHDOT
• STANDARDIPÄÄLLINEN: Irrotettava ja pestävä päällinen
• COMFI-COVER-PÄÄLLINEN:

• Pidennetty pehmuste mekanismin yläpuolella suojaa 
käsivarret metalliosilta.

• Kätevä irrotushihna sivuun kääntämiseen
• Helppo irrotus käyttäjille, joiden käden toiminta on 

rajoittunut ja joiden on itsenäisesti avattava lateraali-
tuet siirtymisiä varten

SPEX™- ISTUMISEN RATKAISUT

Kapea suora Kapea kaareva Leveä

Standardipäällinen Comfi-päällinen



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.

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Autamme mielellämme!

asiakaspalvelu@haltija.fi | 09 612 2250 | haltija.fi

SPEX™- ISTUMISEN RATKAISUT


