
flamingo high-low

Uuden korkeussäädön ja helppokäyttöisen kallistustoiminnon 
ansiosta suihku- ja WC-käynnit ovat miellyttävämpiä ja 
mahdollistavat myös turvallisen työskentelyasennon.

Danish design | Innovation | Quality

MUUTA AJATTELUTAPAASI
ERGONOMINEN ASENTO



SIVU 2FLAMINGO HIGH-LOW

Flamingo High-low
Flamingo High-low on tyylikäs ja mukava WC/kylpytuoli, joka sopii jokaiseen kylpyhuoneeseen. 
Siinä on moneen tarkoitukseen soveltuvat perustoiminnot ja se on suunniteltu käytettävästä 
vapaasti seisovana tai suoraan WC-istuimen päälle sijoitettuna. Käytä Flamingo High-low –
tuolia suihkussa ja hyödynnä sisäänrakennettua istuimen ja selkänojan kallistustoimintoja.

Hyvä istuma-asento on helppo saada aikaan miellyttäväksi muotoillussa Flamingo-tuolissa. 
Hyvin tuettu lantio mahdollistaa vakaan asennon. Käytä lantiovyötä tiukasti lantion ympärillä ja 
pehmeitä nilkkahihnoja oikean asennon aikaansaamiseksi käyttäjän jaloille. Pään, käsivarsien 
ja käsien vapaa liikkuvuus ylläpitää kehon toimintoja ja maksimoi riippumattomuuden 
päivittäisissä toiminnoissa.

High-low –alusta on suunniteltu estämään avustajan huonoa asentoa ja mahdollistamaan 
kylpemis- ja hygieniatoimenpiteiden suorittamisen hoitajille miellyttävässä ja hyvässä 
työskentelyasennossa. 

Mikään ei voita arjen mukavuutta!
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Ergonominen työskentelyasento
Hyvän työergonomian tavoitteena on työntekijän 
tarpeiden huomioiminen säädettävien 
työvälineiden avulla.
Nostaminen, kantaminen ja kurkottaminen ovat 
tavallisia toimintoja, jotka edellyttävät 
huomattavan suuria voimia. Monet ihmiset 
uskovat, että ergonomiassa on kyse vain 
työntekijän kunnon kohottamisesta 
kuntoharjoittelun,  venyttelyn ja voimaharjoittelun 
avulla. 

Vaikka nämä toiminnot ovat tärkeitä terveyden 
säilyttämisen ja vammojen ehkäisemisen kannalta, 
tutkimus on osoittanut pelkän kehon mekaniikan ja 
kunnon olevan tehottomia toimintatapoja vammojen 
ehkäisemiseksi.
R82:ssa uskomme, että hyvä ergonominen 
työasento on hyödyllinen jokaiselle hoiva-alalla 
toimivalle henkilölle, minkä johdosta sovellamme 
aina innovatiivisia ratkaisuja kaikkiin tuotteisiimme.
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Portaaton korkeussäätö
Flamingo High-low –tuolissa on 
helppokäyttöinen ja portaaton 
korkeussäätö istuinkorkeusvälillä 53-74 cm. 
Korkeuden- säätöominaisuus eliminoi 
huonon asennon ja mahdollistaa kylpemis- 
ja hygienia-toimenpiteiden suorittamisen 
hoitajille miellyttävässä ja hyvässä 
työskentelyasennossa. 

Flamingo High-low:ssa on helppokäyttöinen 
ja portaaton  korkeussäätö, joka 
mahdollistaa helpon siirtämisen  
erikorkorkuisille tasoille.

Flamingo High-low soveltuu käyttäjille, 
joiden paino on korkeintaan 70 kg.

Koot
Lapsellenne on helppoa valita oikea koko neljästä saatavilla olevasta koosta. Tuolia on lisäksi 
mahdollista kasvattaa lapsen kasvun myötä. Kasvata kokoa suoraan koosta 1 kokoon 2 ja 
koosta 3 kokoon 4..
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Kylpyistuimena ammeessa

Tyylikäs suihkutuoli

Flamingo-istuinosa voidaan varustaa 
imukupeilla ja käyttää kylpyistuimena 
ammeessa. Tuoli voidaan sijoittaa kodin 
kylpyammeeseen tai R82:lta saatavissa 
olevaan Orca-kylpyammeeseen.

Flamingo High-low:ta voidaan käyttää 
suihkutuolina monissa erilaisissa 
asennoissa ja paikoissa. Käyttäkää sitä 
suihkutuolina suihkussa kotona tai yleisellä 
uima-allasalueella. 

Flamingo-tuolin selkänoja kallistuu 20° ja 
pystyy siten tukemaan lapsia, joilla on 
erityistarpeita istuma-asentonsa suhteen.

Flamingo High-low on valmistettu 100-
prosenttisesti värjääntymättömistä 
materiaaleista. 
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Kallistustoiminnot
Flamingo High-low:ssa on yksinkertaiset istuimen ja selkänojan kallistustoiminnot. WC-
käynti sekä kylpytilanteet on hyvin helppo toteuttaa.
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Sopii suoraan WC-istuimen päälle

Hygieninen WC-tuoli

Flamingo High-low mahtuu suoraan WC-
istuimen päälle. Rungossa on pieni 
suojapehmike WC-istuimen suojaamiseksi 
naarmuuntumiselta.

Flamingo High-low –tuolia voidaan 
käyttää suoraan WC-istuimen päällä esim. 
istuimen alapuolisella roiskesuojalla 
varustettuna roiskeiden estämiseksi.

Korkeuden säätämiseen ei tarvita mitään 
työkaluja, mikä tekee käsittelystä hyvin 
helppoa ja miellyttävää hoitajalle.

Sileän materiaalin ja roiskesuojan ansiosta 
WC-tuolin puhdistaminen on helppoa.
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High-low -kylpykehikko
Alumiinisessa alustassa on vahva vedenkestävä pinta, ja kaikki pyörät on varustettu 
jarruilla turvallisen ja tukevan siirtymisen valmistamiseksi. Alustaa on saatavissa neljässä 
koossa – yksi kutakin istuinkokoa varten.
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Värit ja lisävarusteet
Oikeat lisävarusteet ovat tärkeitä oikean 
asennon aikaansaamisessa. Täydennä ja 
varusta Flamingo High-low lukuisten 
lisävarusteiden valikoimalla. 

Flamingo High-low on saatavissa harmaalla tai 
sinisellä PU-pehmusteella. 
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Hyvin tuettu lantio mahdollistaa vakaan 
asennon. Optimaalinen istuma-asento on 
helppo saavuttaa miellyttävästi 
muotoillussa Flamingo-istuimessa. Käytä  
lantiovyötä tiukasti lantion ympärillä ja 

pehmeitä nilkkahihnoja oikean asennon 
aikaansaamiseksi käyttäjän jaloille. Pään, 
käsivarsien ja käsien vapaa liikkuvuus 
ylläpitää kehon toimintoja ja lisää 
riippumattomuutta päivittäisissä toiminnoissa.

Tukeva istuvuus lantion ympärillä
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#R82flamingo #nothingcomparestoasmile
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R82@R82.com
R82.org
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USA
+1 800 336 7684
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R82.com
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R82 UK Ltd.
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0121 561 2222
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R82.co.uk
facebook.com/R82UK

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

Tulevaisuuden tasalla

Jaa R82 Flamingo 
-hetkesi

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

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




