HYVÄ NIVELILLE

AKTIVOI OMIEN LIHASTEN KÄYTTÖÄ
Olet itse tuolin ainoa moottori.
Vahvistaa lihaksia kuin huomaamatta.
Vahvistunut lihaskunto parantaa
tasapainoa ja vähentää kaatumisriskiä.

HYVÄ SELÄLLE

Polviin, lonkkaan
eikä selkärankaan
kohdistu kuormitusta, kipua
tai haitallisia kiertymiä.
Voimantuotto ohjautuu lihaksiin
jotka vahvistuvat.

TEHTY SINULLE

Erinomainen ristiselän tuki
yhdessä säädettävän
(ylös/alas, eteen/taakse)
niskatuen kanssa tarjoaa
hyvän koko selän tuen.

Mittojesi mukaan (mm. istuinkorkeus)
ja runsaasti verhoilu- ja värivaihtoehtoja. Muokattavissa niin isoille kuin
pienille. Kysy rohkeasti!

AUTTAA YLÖS
Kallistuva istuin ja käsinojien mekaniikka
helpottavat seisomaan nousemista,
ja ohjaa nousemaan oikein.

Trendikkäät

Armi Design ja Style Aktiivituolit

“

Tuolin nerokas mekanismi
mahdollistaa nousun
vaivattomasti kuitenkin
omat voimasi hyödyntäen.
Suosittelen!
Lääkäri Petri Karvonen

olla mm:

rj
Varusteina ta

• Rahi
• Istuintyyny
• Kyynärpehmusteet
• Käsinojasuojat
• Inkontinessisuoja

Rahissa tuolinmukainen
Harjoitusohjeita ja
verhoilu, puuosat ja
aktiivisuuslaskuri
mitoitus
kuntoutuksen tueksi.

Design by

TAPIO ANTTILA

armi-aktiivituoli.fi

“

Nivelrikon takia nousu sattui polviin ja selkään. Armilla nousu
on lähes kivutonta ja jumppaan sillä nyt päivittäin.
Kiitos Armin, voin vielä asua itsenäisesti omassa kodissani.”

Soita ja kysy lisää kotimaisesta Armista

Puh: 050 366 1832

Kysy myös suosittua maksutonta kotiesittelyä!

Onko nousu vaikeaa?
Vaivaako polvet, lonkka tai selkä?
Haluatko asua omassa kodissa pidempää?
Hanki kotiin tuoli, joka edistää käyttäjänsä liikkuvuutta ja toimintakykyä!
Liike on lääke, joka aktivoi myös tärkeitä elintoimintoja ja hermostoa.

Ylellinen
Armi LUX

Perinteinen
Armi Classic

Kevyt
Armi Lite

“

Armi Aktiivituolit ovat
hoivakotimme ylivoimaisesti
suosituimmat tuolit.
Asukkaat pitivät niistä niin
paljon, että meidän oli
hankittava niitä lisää.

Armi auttaa palveluasumisessa
- Erinomainen hoiva- ja vanhainkotiin, sairaalaan tai julkisiin tiloihin.
- Helpottaa hoitajan työtä, vapauttaen hoitohenkilöstöä muihin tehtäviin.
- Kehitetty valmiita kuntoutusohjelmia, joita fysioterapeutti
voi hyödyntää kuntouttaessaan asiakkaitaan.
- Saatavana hoivakankaalla, joka on kulutusta kestävä,
likaa hylkivä, nesteitä läpäisemätön ja paloturvallinen.
- Armista voi olla hyötyä esim. sairauksissa: polvi-, lonkka-, tai
selkävaivat, nivelrikko, nivelreuma, yleinen heikkokuntoisuus,
diabetes, MS-tauti, Parkinson ja inkontinenssi.
- Armi Aktiivituoli on CE-hyväksytty lääkinnällinen laite.

Lue lisää käyttäjäkokemuksia Armin nettisivuilta!

Pyydä tarjous tai esittely työpaikallesi
Puh: 050 366 1832 tai katso lisätietoja:

armi-aktiivituoli.fi

