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caribou

caribou TM

MAXMAX

Caribou on uusi seisomateline. Teline tukee mahallaan
makaavaa ja selällään makaavaa asentoa. Caribou 
pystyy siirtymään vaakasuorasta pystysuoraan asentoon
ja on suunniteltu seisoma-apuvälineeksi henkilöille, 
jotka kärsivät erilaisista rajoitteista, kuten spastisuudesta, 
koukistumista ja verenkierto-ongelmista.

Caribou koostuu aluslevystä, ja saatavilla on sarja 
valinnaisia ylätukilevyjä optimaalisen liikkumisvapauden 
aikaansaamiseksi. Saatavilla on myös laaja lisävaruste- 
valikoima käyttäjän erityistarpeiden täyttämiseksi. 

Caribou on saatavilla neljässä koossa, ja soveltuu 
iältään 1-18 vuotiaille lapsille.

Säädettävä ylätukilevy
        Oikea asento löytyy

          korkeussäädön
                           avulla.

Aluslevyn 
muotoilu

                   Sivukiilat aluslevyn
              muotoilemista varten.     

Erilliset jalkalaudat
jalkalaudat 

mahdollistavat monipuoliset
   asennot ja tuen lähes
           kaikissa kulmissa.

Pysty -/
vaakakallistus

Caribou kallistuu pystysuorasta 
asennosta vaakasuoraan. 

Vaakasuora asento helpottaa
hoitajan  työtä ja tekee
 käyttäjän asettumisen 
                     telineeseen 
      vaivattomammaksi.

 

Lukittavat pyörät
Varmistavat turvallisen
 siirtymisen Cariboulla.

0 to 87° max 100 kg 51-75 cm 75-111 cm
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Mitat
koko 1 koko 2 koko 3 koko 4
cm (inch) cm (inch) cm (inch) cm (inch)

Rungon leveys (G) 51 (20”) 57 (22 1/2 ) 65 (25 1/4  ”) 75 (29 1/4 ”)
Rungon pituus (H) 75 (29 1/4 ”) 92 (36) 111 (43 1/4 ”) 111 (43 1/4 ”)
Korkeus, pystysuorassa (I) 46-57 (18-22 1/2 ”) 53-64 (20 3/4 -25 1/4 ”) 68-79 (26 3/4  -31 ”) 88-99 (34 3/4 -39 ”)
Korkeus, vaakasuorassa (l 1) 70 (27 1/2 ”) 70 (27 1/2 ”) 80 (31 1/2 ”) 80 (31 1/2 ”)
Korkeus lattiasta runkoon (l 2) 13 (5”) 13 (5”) 13 (5”) 13 (5”)
Runkolevyn leveys, ylä-ala (J+J1 ) 25-32 (9 3/4 -12 1/2” ) 30-38 (11 3/4 -15”) 35-46 (13 3/4  -18”) 40-55 (15 3/4 -21 3/4 ”)
Runkolevyn korkeus (K) 43 (17”) 50 (19 3/4 ”) 65 (25 1/2  ”) 85 (33 1/2 ”)
Kallistus 0-87° 0-87° 0-87° 0-87°
Jalkalaudan kallistus -10 to 10° -10 to 10° -10 to 10° -10 to 10°
Paino ilman moottoria 20.5 kg (45.2lb) 24 kg (53lb) 30.5 kg (67.2lb) 35 kg (77.2lb)
Paino  moottorilla 22.5 kg (49.6lb) 25.5kg (56.2lb) 32.5 kg (71.7lb) 37 kg (81.6 lb)
Maksimikuorma 40 kg (88.2lb) 60 kg (132.2lb) 80 kg (176.4lb) 100 kg (220.5lb)

Lisävarusteet
Caribouun on saatavana

monenlaisia lisävarusteita
lapsen tukemiseksi ja hänen

erityistarpeidensa täyttämiseksi.

Vartalotuki PidennysosaVyö vartalotukiin

Haarakiila

Pöytälevy 
altaalla, muovi

Ristiseläntuki

Kantapäätuki,
erillisiin jalkatukiin,
sarja

Kiilat tyynyn 
sisään

Päätukilevy

Polvituki, 
säädettävä

Viriketeline

Muotoillut
jalkatuet, sarja

Polvituki, 
sivulle kääntyvä

Tartuntakahva

Levennyspalat

Vyö haarakiilaan

Käsituet

Rungon väri
Valittavana

 neljä eri väriä

keltainen
kokoon 1

punainen
kokoon 2

sininen
kokoon 3

metallinharmaa 
kokoon 4

Maahantuonti ja myynti:

Algol Trehab Oy 
Karapellontie 6 (PL13) 
02610 Espoo
Puhelin: (09) 5099 331 
Email:  algol-trehab@algol.fi 
www.algoltrehab.fi


