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180° kääntyvä 
istuin myös lapsen 

istuessa siinä

Yhdessä ulos!
Aktiivinen perhe-elämä edellyttää oikeita välineitä. Uusissa supertyylikkäissä Stingray-
rattaissa istuma-asennon säätäminen ja ainutlaatuinen saranoitu kääntötoiminto eivät vaadi 
työkaluja; rattaiden istuinosan suunta voidaan valita kääntötoiminnon avulla helposti.

Modernisti muotoiltu hiilikuituinen runko rohkaisee jokaista perhettä ulkoilemaan yhdessä. 
Uusi Stingray on omaa luokkaansa.

Säätömahdollisuudet, mukavuus ja keveys ovat näiden rattaiden avainsanoja. Uusi Stingray 
mahdollistaa istuimen suunnan vaihtamisen 180° kääntyvän mekanismin ansiosta lapsen 
istuessa siinä. Lapsen istuma-asento on mukava, ja useat kallistussäädöt helpottavat  
tarvittavan asennon löytämisessä.

Uuden  Stingrayn avulla on helppo lähteä ulos liikkeelle ja lapsen on mahdollista saada 
paljon erilaisia ärsykkeitä ympäristöstään. Monipuolisen istuimen ja tukevan alustan avulla 
saadaan lapselle hyvä istumatasapaino, ja lapsen on helpompi pitää vartalo ja pää 
keskilinjalla. Hyvä asentohallinta auttaa lasta tuntemaan olonsa turvalliseksi ja mahdollistaa 
uusien motoristen taitojen omaksumisen.

Tyylikkäät ja toimivat lisävarusteet tarjoavat tukea juuri siellä, missä sitä tarvitaan.
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Rungon pituus kokoontaitettuna: 90 cm (35”). Korkeus kokoontaitettuna: 49 cm (19”) 

Seikkailu ulkosalla? Helppo & turvallinen kuljettaa
Uusi Stingray taittuu nopeasti kokoon ja mahtuu 
lähes jokaiseen autoon. Istuinosa ja alusta voidaan 
taittaa erikseen tai yhdessä autoon pakattavaksi – 
ja pian olet matkalla.
Uusi Stingray on ISO 7178-19 –standardin 
mukaisesti turvallinen kuljetettavaksi 
moottoriajoneuvoissa. 

Uuden  Stingrayn avulla on helppo lähteä ulos 
liikkeelle ja lapsi voi kokea paljon  uusia erilaisia 
ärsykkeitä ympäristöstään. 

Liikuntarajoitteiset lapset ovat usein hyvin herkkiä 
tuulelle ja auringolle. 

Lisäksi uusi Stingray on hyväksytty kuljetettavaksi 40 
kg:n käyttäjäpainon kanssa moottoriajoneuvoissa.
 
Lisävarusteista löytyy valikoimaa matkanteon 
helpottamiseksi:

Rattaisiin voidaan  asentaa säädettävä ja 
taittuva kuomu.
Jos kuomun vetää kokonaan alas, lapsen 
eteen avautuu ikkuna, joten lapsi pystyy 
silloinkin aktiivisesti seuraamaan 
ympäristöään.

Monia vaihtoehtoja tarjoava säädettävä kuomu Ostoskori Kuljetuskiinnikkeet Happipullon pidike

Suoja sateisia

seikkailuja 
varten…

Kylmä keli?

Kokoon-
taitettava

Hengityslaitteen alusta
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170 °
180 °

On tärkeää vaihtaa asentoa. Teemme sitä koko 
ajan, mutta jotkut lapset tarvitsevat apua 
asentonsa korjaamiseen ja lihaksiensa 
ojentamiseen. Istuimen kallistaminen uudessa 
Stingrayssä on hyvin helppoa.

ISTUINKALLISTUS
Istuimen kallistus säilyttää lonkkien kulman ja 
antaa lapselle mahdollisuuden levätä ja rentoutua. 
Lapset, joiden pään hallinta on puutteellista, 
hyötyvät lievästä taaksepäin suuntautuvasta 
kallistuksesta. Kallistuksen muuttaminen lievittää 
myös takamukseen ja selkärankaan kohdistuvaa 
painetta, joten pidempiaikainen istuminen tulee 
erilaisten istuma-asentojen avulla 
miellyttävämmäksi. 

SELKÄNOJAN 
KALLISTUS JOPA 170°
Selkänojan kallistaminen muuttaa lonkkien 
kulmaa. Joillekin spastisuudesta kärsiville lapsille 
on edullista säilyttää lonkkien kulma spastisen 
elementin vähentämiseksi ja käyttää pelkästään 
istuinkallistusta, mutta makuuasento on hyvin 
rentouttava toisille lapsille. Tässä asennossa lapsi 
voi tarvittaessa ottaa vaikkapa nokkaunet

Erittäin helpot 
istuimen ja 
selkänojan 

kallistussäädöt

180° kääntyvä istuin 
myös lapsen 
istuessa siinä

Katseen tasalla
Käänteentekevä 180° kääntyvä istuinosa –  on 
käytettävissä myös lapsen istuessa siinä. Kontaktin 
säilyttäminen lapseen on aina tärkeää. Tilanteesta 
riippuen lapsi voi joko nähdä vanhemman ja 
kommunikoida hänen kanssaan tai seurata 
ympäristöään ajosuunnassa. 

Uusi Stingray tarjoaa tuulesta ja auringosta 
riippumatta mukavan asennon lapselle, ja 180°:n  
kääntämismahdollisuuden avulla  voidaan istuinosa 
kääntää myös lapsen istuessa tuolissa.

Täydellinen istuma-asento
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YKSI RUNKOKOKO

Stingray istuin Koko 1 Koko 2

Istuinleveys 30 cm (11¾”) 35 cm (13¾”)

Istuinleveys lantiotukien kanssa 18 - 22 - 26 cm (7 - 8½ - 10¼”) 23 - 27 - 31 cm (9 - 10½ - 12”)

Istuimen syvyys 18 - 30 cm (7 - 11¾”) 25 - 40 cm (9¾ - 15½”)

Selkänojan korkeus, olan tasolla 27 - 41 cm (10½ - 16”) 36 - 51 cm (14 - 20”)

Selkänojan kokonaiskorkeus 41 - 51 cm (16 - 20”) 50 - 65 cm (19½ - 25¼”)

21 - 28 - 34 cm (8¼ - 11 - 13¼”) 21 - 28 - 34 cm (8¼ - 11 - 13¼”)

On tärkeää varmistaa yksilöllisten tarpeiden 
mukainen asennon tukeminen. Tukevan alustan 
tarjoama lisätuki istuma-asennossa antaa lapselle 
liikkumisvapautta. 

Uusi Stingray-istuinosaan  sisältyy jalkatuki – 
vähäinenkin tuki vaikuttaa lantion asentoon 

Asentotuki ja stabiilius Kasvu jatkuu!
Lapsenne motoriset kyvyt kehittyvät jatkuvasti, ja johtavat 
uusiin taitoihin, tarpeisiin ja itsenäisyyteen. Uusi Stingray 
koostuu yhdenkokoisesta rungosta, ja istuinosaa on 
saatavissa kahdessa koossa. Stingray-rattaat mukautuvat 
lapsen kasvuun pelkästään istuinosaa vaihtamalla.

Jalkalauta, istuinosa on säädettävissä erilaisiin istuma-
asentoihin, jolloin lapsi voi istua joko aktiivisesti tai olla 
lepoasennossa ja kaikkea siltä väliltä ja siten kehittyä 
parhaalla mahdollisella tavalla.

ja siten myös vatsalihaksiin.

Stingray rattaisiin on runsaasti erilaisia 
lisävarusteita, joiden avulla voidaan tukea 
lapsen istuma-asentoa. 

Tutustu 
lisävarustevaikoimaan 

lähemmin 
verkkosivuillamme

Päätuki, tyyny Päätuki Muotoiltu päätuki

Vartalotuet Lantiotuet Liivit & vyöt Abduktiokiila

Kiinnipitotanko Pöytä

12” takapyörät7” etupyörät
12” taka- ja
etupyörät

Jalkatuen raudan pituus
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Väritä elämäsi
Vaihda istuinpehmuste  
Strigray-rattaisiinne ja 
ulkonäön muuttaminen 
tyylikkääksi  on helppoa. 
Valitse 7:stä eri väristä…

Vastuullinen, hygieeninen & turvallinen
Pyrimme myötävaikuttamaan luonnonvarojen 
hyödyntämisen vähentämiseen, siksi tarjoamme 
uuteen Stingray-malliin uudenlaisen, 100-
prosenttisesti kierrätetystä materaalista 
vamistetun kankaan, joka on saatavissa laajana 
värivalikoimana.

Istuinpehmuste on asennon parantamiseksi 
valmistettu miellyttävästä onteloneule-
joustokankaasta, jonka kosketupinta ja ulkonäkö 
on miellyttävä.

Kangas on kestävä ja elastinen ja soveltuu 
aktiivisiin seikkailuihin. Kangas on lisäksi 
tulenarkuudeltaan alhainen, vettä ja öljyä hylkivä, 
antibakteerinen, pestävä ja haalistumaton.



STINGRAY

R82 on markkinoiden johtava liikuntarajoitteisten 
lasten apuvälineiden toimittaja pitkälle kehitetyllä 
tuotevalikoimallaan, johon sisältyy istumisen, 
seisomisen, kylpemisen ja kuljetuksen apuvälineitä. 
Lasten tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, joiden avulla 
heille tarjoutuu suurin mahdollinen vapaus ja uusia 
tilaisuuksia liikkumiseen

Tulevaisuuden tasalla

Jaa R82 
Stingray -hetkesi

#R82stingray #nothingcomparestoasmile

R82 A/S
Denmark
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R82 au Pty Limited
Australia
+61 (02) 8213 6666
au.sales@R82.com
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facebook.com/R82Australia

Maahantuonti ja markkinointi:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
Internet: www.algoltrehab.fi




