ISTUMISEN JA LIIKKUMISEN TUET

Upsee, GoTo, Splashy &
Scooot 4in1
Näiden kekseliäiden apuvälineiden avulla erityislapset pääsevät näkemään ja kokemaan maailmaa uudesta näkökulmasta.
Turvallisuudesta tinkimättä lapset voivat osallistua arkisiin askareisiin ja tutustua lähemmin elinympäristöönsä.
UPSEE | pystyasennon tuki
Aikuiseen kiinnitettävä ”kengurupussi” mahdollistaa lapselle kokemuksen
pystyasennosta. Upsee harjoittaa lasta kannattamaan painoaan omilla jaloillaan. Tukea voi käyttää leikeissä sekä kodin arkiaskareissa (hampaiden
pesu, imurointi jne.).
GOTO | istuintuki
Kevyt istuintuki, joka on helppo kuljettaa mukana matkoilla ja retkillä. Soveltuu käytettäväksi esim. ostoskärryissä, keinuissa tai ruokapöydän tuoleissa. Perheiltä ja terapeuteilta saatujen kommenttien ja ehdotusten pohjalta istuimen kehitystyötä on innolla jatkettu: tuessa on entistä enemmän
säätömahdollisuuksia.
SPLASHY | kylpytuoli
Istuintuki suihkuun, kylpyyn, uimaaltaalle ja rannalle. Säädettävä malli
soveltuu 1–8-vuotiaille lapsille.
SCOOOT 4in1
Pienille lapsille (maks. 22 kg) suunniteltu ajopeli, jossa neljä toimintoa:
konttaus, skuuttaus, kelaus ja työntö.
Scoootin käyttö kehittää erityislapsen
fyysisiä ja kognitiivisiä kykyjä.
Leikkeihin osallistuminen ja ympäristön kokeminen saa näin aivan uusia
ulottuvuuksia!
Oikeus muutoksiin pidätetään.

UPSEE
 pystyasennon tuki lapsille, jotka pystyvät varaamaan omille jaloilleen
 tuote sisältää lapsen tukiliivin, aikuisen tukivyön sekä yhteissandaalit
 neljä kokoa (XS, S, M, L)
Lapsen tukiliivin mitat:
Koko
Lapsen ikä
Lapsen
			max.
			paino

Olka-lantio
Rinnan-		
Lantion-väli		ympärys		ympärys

XS
S
M
L

28–32 cm
31–36 cm
35–39 cm
38–42 cm

1–2 vuotta
2–4 vuotta
4–6 vuotta
6–8 vuotta

Aikuisen tukivyö:

15 kg
15 kg
20 kg
25 kg

50–57 cm
52–60 cm
57–65 cm
63–71 cm

50–57 cm
52–60 cm
58–67 cm
64–73 cm

One Size -malli, joka sopii 60–107 cm vyötärölle

Sandaalien koot:
Taaperokoko 19–24
			Lasten koko 22–32
			Aikuisten koko 36–46
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GOTO
			Koko 1			

Koko 2

Lapsen ikä		
Lapsen max. paino
Olka-lantio-väli		
Rinnanympärys		
Lantionympärys

1–3 vuotta		
15 kg			
35–39 cm		
57–65 cm		
58–67 cm		

3–8 vuotta
30 kg
38–42 cm
63–71 cm
64–73 cm

Tuen korkeus		
Tuen leveys		
Istuinsyvyys		

380–540 mm		
190–260 mm		
175 mm		

510–680 mm
210–300 mm
244 mm

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SPLASHY










1–8-vuotiaille lapsille, maks. 30 kg
selkänojan korkeus 610 mm ja leveys 385 mm
istuimen syvyys 300 mm ja leveys 350 mm
rungon korkeus 630 mm ja leveys 420 mm
istuimessa kallistettava selkänoja, kaltevuudessa
26 säätömahdollisuutta
pehmeät, siirrettävät tukityynyt, joilla istuma-asennon
saa mukavaksi
turvallisuuden tunnetta lisäävät 5-pistevyöt, joita voi käyttää myös
3-pistevöinä lantiolla esimerkiksi pesutilanteissa
erittäin kevyt
matala eli esim. kylpyammeessa lapsi pystyy istumaan kokonaan veden
alla lämpimässä
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SCOOOT 4in1
 2–6-vuotiaille lapsille, maks. 22 kg
 erityislapsi pääsee liikkumaan ja
osallistumaan leikkeihin
 kehittää lapsen fyysisiä ja kognitiivisiä kykyjä
 neljä toimintoa samassa laitteessa:
konttaus, skuuttaus, kelaus ja työntö
 laitteessa ei ole jarruja eli sitä saa
käyttää vain tasaisella alustalla ja aikuisen valvonnassa

Oikeus muutoksiin pidätetään.

