ARMI design AKTIIVITUOLI

TUOTEKORTTI
Armi Aktiivituoli on nojatuoli, jonka erinomaisen
istuinmukavuuden lisäksi, sen ainutlaatuinen mekaniikka ohjaa käyttäjän luonnolliseen ylösnousuasentoon ilman ulkoista voimaa. Tämä mahdollistaa jalkojen isojen lihasten tai käsivarsien hyödyntämisen
tuolilta noustessa. Tuolilta nousu tuntuu tällöin
myös kevyemmältä. Samalla niveliin sekä alaselkään
kohdistuva kuormitus pienenee. Tämä voi tehdä
tuolista nousun kivuttomaksi.

Armi Design Aktiivituoli Design Tapio Anttila
Mitat ja tekniset tiedot

Paino
Tuolin leveys
Tuolin korkeus - riippuu jalkojen
ja niskatuen säädöstä
(tyypillisesti n.110)
Istuinkorkeus cm / hlön pituus cm
Tuolin kokonaissyvyys
Istuimen sisäsyvyys
Istuimen sisäleveys
Käsinojan leveys
Käsinojan pituus
Ristiselkää tukevan selkänojan
korkeus
(tai 48 cm)
Ristiselkää tukevan selkänojan leveys
Niskatuen korkeus
Niskatuen leveys
Niskatuen säätövara, tikuilla
+ tyynyillä lisää +
Tuolilta nousijan minimipaino

40 kg
66 cm
95-128 cm
37-55 cm
73 cm
43 cm
49 cm
7 cm
50 cm

41/~150-160
43/~155-165
45/~165-170
47/~170-175
49/~175-180
51/~180-185
53/~182-187
55/~185 -

55 cm
48 cm
22 cm
48 cm
8 cm
15 cm
30 kg

Tuolin viemä lattia-pinta-ala on 66 x 73 cm.

Armi Aktiivituolin vahva teräksinen mekaniikka tekee siitä kestävän. Tuolille istuminen ja nouseminen
on turvallista. Armi Aktiivituolissa moottorina on
käyttäjän omat, tuolin mekaniikan aktivoimat voimat.
Olemme valmistelemassa tutkimusta Armi Aktiivituolin vaikuttavuudesta omaishoitajan ja hoivahenkilöstön työssä.
”Elämmepä kotona tai hoivakodissa, meillä kaikilla on oikeus
istua mukavasti ergonomisessa nojatuolissa, nauttia televisioohjelmista, lukea tai kutoa ja päästä omin voimin pois tuolilta niin kauan kuin voimia vähänkin riittää. Voimme jumpata
ja olla aktiivisia sekä riippumattomia arjen perustoiminnoissa.”

Armi auttaa käyttäjäänsä toimimaan itsenäisesti tukien samalla omanarvontuntua. Armi Aktiivituoli
keventää omaishoitajan, kotipalvelun ja hoivahenkilöstön työtä.
Linoso, kestävä kangas koteihin

Materiaalit
mekaniikka
terästä
runko
vaneria
jalat
puu (tammi)
kädensijat
puu (tammiviilu)
pehmuste
vaahtomuovi
kiinnikkeet
metalliruuveja
Verhoilu asiakkaan valinnan mukaan.
Hoivakoteihin kestävä verhoilu
Health Care Ancona Pintail –verhoilulla
Tiedot: katso http://pintail.nl/en/product/ancona/
Martindale >100.000, pestävä, vedenpitävä, palonkestävä, bakteeriresistanssi

Yhteydet ja tiedustelut:
TamErgo Oy
Kalevan puistotie 11, 33500 Tampere
Puhelin: 050 366 1832
sähköposti: asiakaspalvelu@tamergo.fi
www.armi-aktiivituoli.fi

Huomaa! Katse eteen tai yläviistoon - ei alas jalkoihin!

Miksi Armi Aktiivituoli on lääkinnällinen laite ja apuväline?
Armi auttaa nousemaan ylös ja kuntouttaa
• Armi kuntouttaa ja auttaa nousemaan ylös tuolista.
• Armi Aktiivituolin mekaniikka tekee siitä myös oivallisen harjoitus-

välineen, jolla voit harjoittaa niin alaraajojen, käsivarsien, kuin keskivartalon lihaksia.

• Armi Aktiivituolin on ergonomisesti suunniteltu ja omaa erinomaisen istumamukavuuden.

• Ylläpitää liikuntakykyä ja kehittää lihaskuntoa, tasapainoa ja kävelykykyä, sekä pienentää kaatumisriskiä. Fyysisellä aktiivisuudella voidaan
vaikuttaa huomattavasti ikääntyneen toimintakykyyn, itsenäiseen
selviytymiseen, sairauksien ehkäisyyn ja elämän laadun parantamiseen.

• Armi on lääkinnällinen laite, CE-hyväksytty. Armi Aktiivituolista voi

olla hyötyä, jos sairastat esim. seuraavia sairauksia: polvi-, lonkka-,
tai selkävaivat, nivelrikko, reuma, yleinen heikkokuntoisuus, diabetes, MS-tauti, Parkinsonin tauti (sairauden alkuvaiheessa), virtsankarkaamisongelmista kärsiville. Armi helpottaa oloa monissa erilaisissa
leikkauksissa (ennen tai leikkauksen jälkeen).

• Armi on kestävä, turvallinen ja helppohoitoinen. Hoivakoteihin ja

julkistiloihin tarkoitetut Armi Aktiivituolit toimitetaan hoivakäyttöön tarkoitetulla kankaalla. Hoivakangas on kulutustakestävä, likaa
hylkivä, nesteitä läpäisemätön ja paloturvallinen. Samasta kankaasta
Armiin saa tyylikkäitä, käytännöllisiä ja huomaamattomia suojia.

• Perinteiset korotetut seniorituolit eivät ohjaa luonnolliseen ylös-

nousuasentoon. Usein myös jalat jäävät istuessa ilmaan. Armi Aktiivituolilla istut jalkaterät tukevasti alustassa.

• Ulkoisella voimalla (sähköllä, paineilmalla) varustetut seniorituolit

heikentävät toimintakykyä, koska omaa voimaa ei käytetä ylösnousussa, toisin kuin Armi Aktiivituoli, joka tekee ylösnoususta tehokkaampaa, helpompaa ja kivuttomampaa. Armilla Aktiivituoli lisää
toimintakykyäsi toisin kuin ulkoisella voimalla toimivat tuolit.

• Armi Aktiivituoli helpottaa myös hoitohenkilöstön työtä. Armi

keventää hoitajan työtä ja se myös vapauttaa hoitohenkilöstöä muihin tehtäviin. Armille on kehitetty valmiita kuntoutusohjelmia, joita
voi hyödyntää kuntoutuksessa. Myös fysioterapeutti voi hyödyntää
Armia kuntouttaessaan asiakkaitaan.

• Joustavat maksuehdot, myös leasing tai vuokraus. Nopea ja helppo
tapa toteuttaa hankinta. Kaluston uusiminen on kätevää. Ei sido
pääomaa. Helpottaa rahoitussuunnittelua ja budjetointia. Verotuksessa vähennyskelpoinen. ALV:n vähennysoikeus vuokrakuluista.

• Leasingrahoitusmahdollisuudet hoivayritykselle.
• Kuntarahoitusmahdollisuus kunnille.
• Tuoli on EU direktiivin 93/42/ETY (MDD) luokan 1 (CE)

mukainen lääkinnällinen laite ja sille on tehty SFS-EN ISO
14971 standardin mukainen riskikartoitus.

Fysiatreille, fysioterapeuteille, kuntoutussuunnitelijoille, apuvälinevastaaville:
ohessa Armi Aktiivituolin apuvälineluokituskoodit (18 09 09 tai 18 09 15)
Apuvälinenimikkeet ja koodit (ISO 9999) Valvira: lääkinnälliset laitteet - laiterekisteri

