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STABILO TYHJIÖTYYNYT JA TUET 2kpl 
Tyhjiötyynyllä asento mukavaksi 
Vaikeasti liikuntavammaiset ihmiset 
tarvitsevat yksilöllisiä tukiratkaisuja 
osallistumisen tueksi. Tyhjiötyynyn 
avulla voidaan useat toimintavälineet 
muokata helposti käyttäjälle 
paremmin sopiviksi. 
Kesällä tyhjiötyynyn avulla esimerkiksi 
veneily tai maastossa liikkuminen 
sujuvat miellyttävästi, kun asento 
saadaan oikeaksi. Talvella se on oiva 
lisävaruste lasketteluun, hiihtoon tai 
luisteluun. 
Lomamatkalla tyynyä voi käyttää asennon tukemiseen esimerkiksi lentokentällä 
väliaikaisessa pyörätuolissa, lentokoneen istuimessa ja matkakohteessa 
erilaisissa toiminnoissa. 
Tyhjiötyynyjä valmistetaan eri kokoisina ja eri materiaaleista. neopreenipintainen 
pintamateriaali tekee tyynystä tukevan, mutta miellyttävän pehmeän käyttää, 
koska siihen ei muodostu kovia, käyttäjää painavia taitoksia. 
Käyttövinkkejä tyhjiötyynylle: 
• Tyynyä käyttäjälle muokatessa tarvtaan yleensä vähintään kaksi avustajaa, 

joista yksi tukee tyynyä haluttuun asentoon ja toinen pumppaa ilmaa pois, 
jolloin tyyny kovettuu haluttuun muotoon. 

• Ilmanpaineen ja lämpötilan vaihtelut 
saattavat pehmentää tyynyä, jolloin 
tuki ei välttämättä säily tarpeeksi 
hyvänä. Sen vuoksi pumppu 
kannattaa kuljettaa mukana ja pitää 
helposti saatavilla. 

• Kovassa pakkasessa tyyny kovettuu 
itsestään, jolloin sitä ei pysty 
muokkaamaan. Tyhjiötyyny kannattaa 
siis säilyttää huoneenlämmössä. 
Lämpimässä säilytetty tyyny on 
kuitenkin käytettävissä myös 
pakkassäässä. 

Tyhjiötyyny ei itsessään riitä istuma-asennon 
tukemiseen, vaan tarvitaan lisäksi 
tukikehikko tai istuin 
 

Maahantuoja: EN-apuvälineet  
Sillankorvenkatu 25 
05800 Hyvinkää 
puh. (019) 469 312 
http://www.en-apuvälineet.fi 
 
  kuvat: Malike 

 
 

 
 
 

http://www.en-apuvälineet.fi/


Stricker Lomo 360 nokkapyörä 1kpl 
Stricker Lomo 360 pyörätuoliin kiinnitettävä nokkapyörä sopii hyvin haasteelliseenkin maastoon ja 
se on helppo kiinnittää lähes kaikkiin pyörätuolimalleihin. Nokkapyörä kiinnitetään pikalukituksella 
jalkatukiputkiin kun pyörätuolissa on kiinteät jalkatuet. Mikäli pyörätuolissa on irrotettavat jalkatuet, 
käytetään erillistä jalkatukea ja MTC 
kiinnitetään pyörätuolin runkoon. Kiinnitysosat 
soveltuvat halkaisijaltaan 19-35 mm putkille. 
 sopivalla pikakiinnitys-mekanismilla. Laitteen 
asennus onnistuu omatoimisesti pyörätuolissa 
istuen. 
Lomo nostaa pyörätuolin etupyörät ilmaan ja 
se on osoittautunut erinomaiseksi metsässä, 
lenkkipoluilla, puun juurakoissa, hiekalla ja 
lumisessa kaupunkiympäristössä. 
 
Maahantuoja Pt-keskus 
 

 
 
 
 
 
 
Maastorollaattori (Trionic Walker) 2kpl 

-Helpottaa liikkumista maastossa ja lumella. 
-Patentoidun pyörämallin ansiosta Walkkerilla pystyy 
ylittämään jalkakäytävän reunat ja liikkumaan 
epätasaisessa maastossa. 
- Kolmipyöräinen malli mahdollistaa jatkuvan 
maakosketuksen.  
- Jousitettu / kiipeävä eturengas. 
- Ilmatäytteiset renkaat, jotka ovat irrotettavissa 
pikakiinnityksellä. 
- Liike- ja pysäköintijarru. 
- Voidaan taittaa kasaan ja purkaa osiin. 
 
Lisätietoja ja videoleikkeitä sivustossa 
http://www.trionic.biz 
 
Maahantuonti ja markkionointi: 
PT-Keskus OY 
p. +358207912740 
ptkeskus@ptkeskus.fi 
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MAASTOPYÖRÄTUOLI HIPPOCAMPE 4kpl 
https://youtu.be/oVbUdkV8EZo  

 
- Hippocampe on 3-renkainen vapaa-ajan monitoimituoli. 
- Leveät ilmatäytteiset renkaat. 
- Hippocampen avulla voi liikkua avustettuna (työnnettynä ja/tai 
vedettynä) tai itse kelaten esim. maastossa ja uimarannalla. 
- Hippo kelluu tyhjänä vedessä vaikka kanootin perässä.  
- Talvikäyttöön eturenkaaseen on kiinnitettävissä suksikotelo. 
- Tukevan istuimen lisäksi tuolissa on käsinojalliset sivutuet, 
niskatuki ja turvavyöt, osassa myös seisontajarru. - - 
Lisävarusteet ovat helposti irroitettavissa. 
- Tuoli menee osina pieneen tilaan (jääkiekkokassi) ja se on 
koottavissa ilman työkaluja. Sen kokonaispaino on n. 15 kg. 
- Valmistajalta saatavana neljä kokoa (S, M, L ja XL). Jokaisessa koossa istuinleveys on 42 cm, 
istuimen syvyys 40 cm. 
- Mitta lonkasta kantapäähän 
Koko M n. 80 cm 
Koko L n. 90 cm 
Koko XL n. 105cm 
 
maahantuonti: Apuväline Avux, Kauppakuja 1, 14200 Turenki 
Puhelin: 03 633 6000 
http://www.apuvalineavux.fi/maastopyoratuolit/531-hippocampe.htm 
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