TUOTEKORTTI LITE

Armi Lite

Ristiselän tuki.
Selän kaarevuuden
mukaan muotoutuva
istuimen selkä.

Armi Lite-aktiivituoli on muotoilultaan kevyt, moderni
ja skandinaaviseen makuun niin kotiin kuin julkitiloihinkin tyylikkäästi sopiva ergonominen ja monipuolinen nousua avustava lääkinnällinen tuoli.
1. Jalkapohjat lähellä tuolin etureunaa. 2. Kallista ylävartaloa reilusti eteen
ja paina käsinojia kevyesti. 3. Istuinosa kallistuu nostaen vartaloa ylöspäin
ja käsinojat liikkuvat alaspäin. 4. Jatka liikettä yläviistoon seisoma-asentoon.
Lopuksi istuinosa ja käsinojat palautuvat alku-asentoon ja lukittuvat.
Ergonimisesti muotoiltu
kyynärnoja lepuuttaa rannetta
luontevassa asennossa. Antaa tukea
istuessa sekä noustessa. Saatavana
myös täyspuisena, tammi tai pähkinä.

Useita pinta- ja värivaihtoehtoja.
Useita värejä ja kuoseja. Kangasta
tai nahkaa tarpeen mukaan.
Valikoima erilaisia suojia.

Saatavana:
• Puujaloilla / tammi tai pähkinä
• Tähtijalka / kromattu metalli

”Sopii myös hyvän ergonomian työtuoliksi, jossa
teet pientä taukojumppaa melkein kuin huomaamatta.
Materiaalit
mekaniikka metalli
runko
vaneri
jalat
- puu (tammi)
- tähtijalka metalli
kädensijat kangas ta puu
pehmuste vaahtomuovi
kiinnikkeet metalliruuveja
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Mitat ja tekniset tiedot
Paino puujaloilla / tähtijalalla
Tuolin leveys		
Tuolin korkeus - riippuu säädöistä
		
Istuinkorkeus cm / hlön pituus cm
Tuolin kokonaissyvyys

22 / 25 kg
66 cm
75-108 cm
(norm. n.90 cm)

39-55 cm
60 cm
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Istuimen sisäsyvyys
Istuimen sisäleveys
Käsinojan leveys
Käsinojan pituus
Ristiselkää tukevan selkänojan kork.
Tuolilta nousijan minimipaino
Tuolin viemä lattia-pinta-ala

asiakaspalvelu@tamergo.fi

42 cm
49 cm
7 cm
50 cm
50 cm
30 kg
66 x 60 cm.
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Istuinkorkeus määräytyy nelijalkaisena jalkojen pituuden mukaan, ja
tähtijalkaisena säädettävissä
kaasujousella.
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TUOTEKORTTI LITE

”Fyysisellä aktiivisuudella voidaan vaikuttaa
huomattavasti ikääntyneen toimintakykyyn,
itsenäiseen selviytymiseen, sairauksien
ehkäisyyn ja elämän laadun parantamiseen.

Armi Lite
Toiminta
Tuolin mekaniikka ohjaa käyttäjän luonnolliseen ylösnousuasentoon ilman ulkoista voimaa. Tämä mahdollistaa jalkojen isojen lihasten ja käsivarsien hyödyntämisen tuolilta noustessa. Tuolilta nousu tuntuu
kevyemmältä ja niveliin sekä alaselkään kohdistuva
kuormitus pienenee.
Tuolin käyttö aktivoi ja vahvistaa lihaksia kuin huomaamatta. Kohentunut lihaskunto parantaa toimintakykyä
ja tasapainoa, jota tarvitaan arjessa selviytymiseen.
Aktiivituolin käyttö ennaltaehkäisee liikkumattomuudesta johtuvia tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja antaa lisää
aktiivisia vuosia.
Armin patentoitu mekaniikka keventää myös hoitohenkilökunnan ja omaishoitajien työtä, ja sopii eritasoiseen kuntoutukseen, tarjoten jumppa- sekä harjoitusohjelmia.
Armi ei ole hetken helpotus vaan pitkäkestoinen
hyöty, joka parantaa tuolin käyttäjän toimintakykyä
kaikissa muissakin arkielämän tilanteissa.
Sopii erityisesti paikkoihin joissa asuu tai vierailee paljon ikäihmisiä, muutoin heikkovoimaisia tai vaivaisia.
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Luokitus
• Armi on CE-hyväksytty lääkinnällinen laite
• Tuoli on MD-asetuksen MDR 2017/745
luokan 1 (CE) mukainen lääkinnällinen laite ja
sille on tehty SFS-EN ISO 14971 standardin
mukainen riskikartoitus.
• Materiaalit ja rakenteen vastaavat
Suomen ja EU:n asettamia vaatimuksia.
• ISO 9999 apuvälineluokituskoodit
18 09 09 ja 18 09 15
• VALVIRA: Lääkinnälliset laitteet laiterekisterissä 8.12.2016 alkaen

Verhoilu
Suositus hoiva- ja julkistiloihin
Pintailin Healthcare Ancona -verhoilulla.
Tiedot, katso:
http://pintail.nl/en/product/ancona/
Martindale >100.000, pestävä, vedenpitävä,
palonkestävä, bakteeriresistanssi
Määriteltäessä joku muu kangas on huomioitava
mm. kankaan käyttö- ja huolto-ominaisuudet.
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