
Junior | Istuminen

R82 Wombat Solo
Optimaalisen riippumattomuuden 
saavuttaminen helpottuu!
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R82 Wombat Solo
Wombat Solo on tyylikäs, yksinkertainen työtuoli pikkulapsille, esikouluikäisille lapsille, 
koululaisille ja teini-ikäisille. Kolmessa koossa saatavilla olevissa tuoleissa on lapsen 
kasvun mukaan säädettävä, pitkäaikaisen käytön mahdollistava rakenne. Moderni 
ja tyylikäs muotoilu ja siro runko sekä värit tekevät siitä soveltuvan käytettäväksi 
kaikenlaisissa sisätiloissa.

Optimaalinen riippumattomuus!
Käytä Wombat Soloa päivittäisiin toimintoihin kuten lukemiseen 
ja koulunkäyntiin, hauskanpitoon ystävien kanssa ja 
kotiaskareiden parissa.

Sekä käyttäjä itse että avustaja voivat käyttää tuolin toimintoja. 
Valitse tarpeeseen sopivat säädöt. Istuimen alla olevien 
korkeuden-, kallistus- ja kääntösäätöjen kahvat antavat 
käyttäjälle mahdollisuuden hallita itse istuinasentoaan. 
Avustaja voi käyttää kallistus- ja korkeussäätöä rungossa olevan 
polkimen tai työntötangossa olevan säätövivun avulla.

Toiminnallisuutta ja tyyliä!
Wombat Solo on minimalistisen ulkonäkönsä, tyylikkään 
runkonsa ja ainutlaatuisten kangasväriensä ansiosta kaikkiin 
tilanteisiin soveltuva tanskalaisen suunnittelun tuote. Tuoli on 
saatavissa kolmessa koossa ja tarpeen mukaan muunneltava.

Käyttäjä voi käyttää erityistä kääntötoimintoa yksinkertaisesti 
istuimen alla sijaitsevaa vipua nostamalla, jolloin siirtymiset 
helpottuvat ja hoitajilta vaadittava fyysisen avun tarve vähenee.

Tanskalainen design|Innovaatio|Laatu
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Riippumattomuus
Wombat Solo auttaa käyttäjää 
saavuttamaan optimaalisen 
riippumattomuuden mah-
dollistamalla istuinasennon 
hallinnan istuimen alla olevia 
selkeästi merkittyjä kahvoja 
käyttämällä.

Avoin runko
Wombat Solon runko ei ole pelkästään tyylikäs 
ja huomaamaton, vaan sen avoin rakenne tekee 
siirtymisen tuoliin ja siitä pois helpoksi. Valittava-
na  ovat joko 75 mm:n tai 100 mm:n pyörät omin 
jarruin, ja 100 mm:n pyörien yhteydessä myös 
keskusjarruvaihtoehto.

Matala istuinkorkeus
Wombat Solon ominaisuuksiin kuuluu matala, 
38 cm:n istuinkorkeus. Yhdessä etukallis tuksen 
kanssa tämä tekee siirtymisistä helppoja.

Kääntötoiminto
Käyttäjä voi käyttää kääntö-
toimintoa, joka vähentää 
tilantarvetta tuolin takana, 
koska tuolia ei tarvitse työntää 
pois pöydän luota.

Hyvin säädettävä 
Wombat Solo tarjoaa kasvaa 
lapsen kasvun myötä.
Selkänojaa eteen- tai taakse-
päin siirtämällä ja lannetukia 
säätämällä saadaan tuolin 
kokoa pienemmäksi tai  
suuremmaksi.

Mukavuus
Tyynyt on valmistettu paksusta, 
miellyttävästä solumuovista, ja 
niillä on hengittävät päälli-
set. Pienillä yksityiskohdilla 
kuten muotoilluilla tyynyillä ja 
erikoiskestävillä reunoilla on 
suuri merkitys jokapäiväisessä 
käytössä.

Kallistus
Istuin kallistuu sekä 
rennon että aktiivisen 
istuma-asennon mahdollis-
taen. Käyttäjät kykenevät 
itse suorittamaan kallistuk-
sen istuimen alla olevan 
kahvan avulla.

Monia lisävarusteita
Wombat Solo on työtuoli, joka 
tarjoaa lukuisia muuntelumah-
dollisuuksia. Joillekin käyttäjille 
riittää tuoli vain muutamilla 
varusteilla, kun taas toiset voivat 
tarvita enemmän lisävarusteita.

Ominaisuudet

Katso  
mitat
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Tapaa Thessa
Meillä oli ilo tavata 7-vuotias Thessa sisarensa Thean ja parhaan kaverinsa Dicten kanssa 
maukkaiden keittiöaskareiden parissa.

Mukanaolo on tärkeintä
Vietimme aamupäivän Thessan, hänen sisarensa Thean 
ja parhaan kaverinsa Dicten kanssa herkullisia vuoka-
leivoksia leipoen ja maukkaan sotkun keittiöön aikaan-
saaden.

Thessa on 7 vuotta vanha ja hänellä on toispuolinen 
spastinen CP-oireyhtymä. Hän kävelee itsenäisesti  
useimmissa tilanteissa ja käyttää manuaalista pyörä-
tuolia pidempien etäisyyksien siirtymisiin. Koulussa  
Thessa käyttää työtuolia maksimoidakseen kykynsä  
oppia ja toimia vuorovaikutuksessa ikätovereidensa  
kanssa sen sijaan että keskittäisi huomionsa pysty-
asennossa seisomiseen.

Thessa on aktiivinen lapsi, joka nauttii osallistumisesta 
kouluopetukseen, voimisteluryhmään ja vierailemisesta 
suosikkihuvipuistossaan. Vaikka Thessalla esiintyy väsy-
mystä osallistuessaan, hänelle on tärkeää olla 

   
mahdollisimman itsenäinen, mitä kaikki hänen apuväli-
neensä edistävät.

Wombat Solo –tuolia käyttäessään Thessa pystyi hallit-
semaan siirtymisiään ja tuolin säätöjä. Istuimen alla 
olevia kahvoja käyttämällä hän kykeni hallitsemaan 
tuolin korkeus-, kallistus- ja kääntötoimintoja itsenäisesti. 
Tuki lisäksi mahdollisti hänelle optimaalisen asennon 
käsi varsien ja käsien käyttämiseksi erilaisiin haastaviin 
liikkeisiin keittiössä päivän mittaan.

Thessa ilmaisi kuinka hän nautti Wombat Solo –tuolin 
käyttämisestä ja jopa pyysi toista tuolia kotikäyttöön. 
Hän selitti meille kuinka miellyttävää oli istua siinä ja 
kuinka helppoa sitä oli käyttää.

Katso  
video
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90° asteen kääntö 

molemmille puolille 

R82 | a part of Etac6 Istuminen | Wombat Solo

Avoin, tyylikäs runko
Wombat Solo –tuolin runko ei ole pelkästään tyylikäs ja siro, vaan tekee siitä myös 
täydellisesti sopivan luokkahuoneisiin ja kotiin. Avoin runko helpottaa siirtymisiä.

Matala istuinkorkeus!
Wombat Solon ominaisuuksiin kuuluu matala, 38 cm:n 
istuinkorkeus. Yhdessä etukallistuksen ja avoimen 
runkorakenteen kanssa tämä tekee siirtymisistä 
helppoja.

Keskipylväs voidaan säätää 6 asentoon, joilla kullakin on 
12 cm:n säädettävyys minimistä maksimiin.

90° asteen kääntö!
Käyttäjä kykenee hallitsemaan ainutlaatuista kääntö-
toimintoa yksinkertaisesti istuimen alla olevasta  
kahvasta  nostamalla.

Tuolin kääntäminen 90° tekee tuoliin siirtymisen ja sitä 
poistumisen yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi.
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Harmaa Harmaa muotoiltuPetrooli Punainen

Mukavuus ja tyyli yhdessä
Mikäli arvostatte hyvää istumamukavuutta yhtä paljon kuin me, Wombat Solo on oikea 
tuoli teille! Tyynyjä on erilaisten asentotukitarpeiden täyttämiseksi saatavissa eri kokoisina, 
muotoisina, ja ne on valmistettu kaikki standardivaatimukset täyttävästä tulenkestävästä 
solumuovista. Sekä istuimen että selkänojan päälliset on käsitelty hylkimää kuivaa 
likaa ja yllättäviä vuotoja ja roiskeita. Nesteroiskeet voidaan pyyhkiä ja kuiva lika harjata 
pois helposti. Näin voit elää, työskennellä ja leikkiä huolettomammin. Pestävä istuimen 
inkontinenssisuojus on myös saatavissa lisävarusteena.

Mukautuvan istuinjärjestelmän tavoitteena 
esikoulu- ja kouluikäisille lapsille on parantaa lapsen 
toiminnallisia kykyjä ja suoriutumista tukemalla 
jalkoja, sääriä, lantiota, ylävartaloa ja tarvittaessa 
myös päätä.

Mukautuvan istuinjärjestelmän erityinen tarkoitus 
riippuu aina lapsen toimintakyvystä. Tarkoituksena 
voisi joka tapauksessa olla seuraavien seikkojen 
parantaminen:

 - Kyky ylläpitää vartalon ja pään pystyasento pitkien 
ajanjaksojen ajan ja väsymyksen vähentäminen

 - Yläraajojen ja käsien käyttö kirjoittamisen, 
syömisen ja juomisen kaltaisiin toimintoihin

 - Viestintävälineiden käyttö ja lapsen puhekyky

 - Kyky leikkiä ja seurustella ikätovereiden kanssa

 - Lapsen itsenäisyys, samalla hoitajien tarvetta ja 
huomiota vähentäen

Mukautuva istuinjärjestelmä liikuntarajoitteisille lapsille



90°
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Wombat Solo- tuolin vaihtoehdot

Saatavana koossa 1, 2 ja 3 Antrasiitinharmaa

VALITSE KOKO

Korkea selkänojaMatala selkänoja

RUNGON VÄRIVALITSE SELKÄNOJA

75 mm:n tai 100 mm:n pyörät
Jarrut kaikissa 4 pyörässä

100 mm:n pyörät
Saatavana keskujarrulla

VALITSE PYÖRÄT JA JARRUT

Istuimen alle asennettu Rungolle asennettu
(Suositellaan kääntötoiminnon yhteydessä)

VALITSE JALKATUKI

Saatavana 90°:n kierrolla  
Käyttö istuimen alla olevalla kahvalla

VALITSE KÄÄNTÖTOIMINTO

Korkeudensäätökahva istuimen alla,  
ei kallistusta 

Korkeuden ja kallistuksen säätökahva 
istuimen alla

VALITSE KORKEUS- JA KALLISTUSSÄÄTÖ

Korkeudensäätöpoljin rungolla, kallistus-
kahva istuimen alla

Korkeuden ja kallistuksen säätöpolkimet
rungolla olevalla polkimella

Korkeudensäätöpoljin rungolla, kallistusvipu
työntötangolla

Korkeuden ja kallistuksen säätövipu  
työntötangolla

Katso  
neuvontavideot



1 2 3

280-340 mm
(11-13½")

310-380 mm
(12¼-15")

390-500 mm
(15¼-19¾")

180-310 mm
(7-12¼")

250–380 mm
(9¾-15")

320–500 mm
(12½-19¾")

250 mm
(9¾")

300 mm
(11¾)

350 mm
(13¾")

170 mm
(6¾")

230 mm
(9")

270 mm
(10½")

300 mm
(11¾")

370 mm
(14½)

420 mm
(16½")

0-28° 0-28° 0-28°

-10-15° -10-15° -10-10°

-30-30° -30-30° -30-30°

645 mm
(25½")

645 mm
(25½")

645 mm
(25½")

85-185 mm
(3¼-7¼")

85-285 mm
(3¼-11¼")

85-375 mm
(3¼-14¾")

95-320 mm
(3¾-12½)

95-320 mm
(3¾-12½)

245-395 mm
(9¾-15½)

310-430 mm
(12¼-17")

310-430 mm
(12¼-17")

375-491 mm
(14¾-19¼")

375-495 mm
(14¾-19½")

375-495 mm
(14¾-19½")

440-556 mm
(17¼-22")

560 mm
(22")

560 mm
(22")

560 mm
(22")

45 kg
(99.2 lb)

45 kg
(99.2 lb)

70 kg 
(154.3 lb)

12.5 kg
(27.5 lb)

13 kg
(28.7 lb)

16 kg
(35.3 lb)
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Mukanaolon tunne 
on tärkeä! 

 Wombat Solo –tuolin mitat

Selkänojan korkeus (A)

Istuimen syvyys (B)

Selkänojan leveys, litteä tyyny (C)

Selkänojan leveys, muotoiltu tyyny (D)

Istuinleveys (E)

Selkänojan kulma (F)

Istuimen kulma (G)

Jalkatuen kiinnitysraudan kulma (H)

Pituus (I)

Etäisyys jalkatuesta istuimeen, istuimeen asennettu (J)  
Ilman istuintyynyä **

Etäisyys jalkatuesta istuimeen, runkoon asennettu (J) 
Ilman istuintyynyä**

Istuimen korkeus lattiasta ilman istuintyynyä(K)*

Istuimen korkeus lattiasta istuintyynyn kanssa

Kokonaisleveys (L)

Maksimikuormitus

Paino        

* Mitattu ilman tyynyjä. Keskipylväässä on 6 asentoa korkeussäädölle. Kukin lisäys lisää 
22 mm mittaan alkane asemasta -1.

** Lisää 65 mm mittaan tyynyn kanssa.

(A–E) Mitattu tyynyn kanssa

(I) Lisää 15 mm mittaan 100 mm:n pyörien kanssa.

(L) Lisää 10 mm mittaan 100 mm:n pyörien kanssa.
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R82 Wombat -tuoteperhe
Wombat-tuoteperheeseen kuuluu kaksi erilaista työtuolia, joten oikean tuolin valinta on 
tärkeää. Olemme koonneet yhteen molempien työtuolien tärkeimmät ominaisuudet avuksi 
teille oikean työtuolin valintaan.

Lisätietoja Wombat 
Living -tuolista

Lisätietoja Wombat  
Solo -tuolista

Wombat Solo:
Wombat Solo on kehitetty varmistamaan 
käyttäjän optimaalinen riippumattomuus. 
Se on suunniteltu yksinkertaiseksi ja 
se soveltuu moniin ympäristöihin siten, 
että käyttäjä voi tuntea täydellisesti 
osallistuvansa toimintoihin.

 - Korkeudensäätö kaasujousella

 - Matala istuinkorkeus 12 cm:n säädettä-
vyydellä 6:sta pylvään asemasta kussakin

 - Käyttökahvat istuimen alla, polkimet 
rungolla tai vivut työntökahvassa 
korkeuden säätämiseksi ja istuimen 
kallistamiseksi

 - Istuimen 90°:n kääntötoiminto, jota 
käytetään istuimen alla olevalla kahvalla

Wombat Living:
Wombat Living on aktiivituoli, joka 
varmistaa optimaaliset työskentely-
olosuhteet avustajille. Istuimen korkeuden 
vaivattoman säätämisen ansiosta käyttäjä 
on helppo kohottaa tovereidensa katseen 
tasalle ja istuma-asento säilyy aktiivisena.

 - Sähkö- tai kaasujousikäyttöinen 
korkeudensäätö

 - Matalaistuinkorkeus, liikealue 28 cm

 - Korkeussäädön ja istuinkallistuksen 
säätövivut saatavilla työntötankoon.



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

“Jokaisen tulisi kyetä viettämään vapaata ja itsenäistä elämää  
ja toteuttaa unelmiaan fyysisistä rajoitteista riippumatta”
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