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R82 Rabbit Up
Seiso suorana ja kelaa 
seuraavaan seikkailuun!
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R82 Rabbit Up 
Rabbit Up on aidosti mukautuva seisomateline. Se on turvallinen, luotettava ja 
helposti säädettävä kaikkiin seisomatarpeisiin ja kelauspyörällinen malli vapauttaa 
lapsen liikkumaan itsenäisesti. Rabbit Up mahdollistaa lapsen aktiivisen 
osallistumisen samalla aisteja stimuloiden ja enemmän itsenäisyyttä tarjoten.

Osallistumista katseen tasalla!
Rabbit Up soveltuu käytettäväksi kotona, laitoksissa 
tai koulussa. Osallistuminen on tärkeää kehitykselle, 
ja Rabbit Up seisomatelineen avulla lapsi voi olla 
katsekontaktissa ystäviensä kanssa, mikä edelleen 
rohkaisee osallistumaan.

Riippumattomuus rulettaa!
Rabbit Up ei ole pelkkä seisomateline. 
Pikalukituksella varustettu  kelauspyörällinen Rabbit 
Up mahdollistaa  käyttäjän osallistua entistä 
enemmän. Se tarjoaa käyttäjälle myös 
liikuntavälineen ja edistää motoristen taitojen ja 
yläraajojen lihasten toiminnan kehittymistä.

Mitä siis odotat, annetaan mennä!



www.R82.org Standing | Rabbit Up 3

Junior | Standing

Seisomateline ja kelattava seisomateline
Kaikkien seisomatarpeidenne lisäksi Rabbit Up tarjoaa käyttäjille 
myös vapauden ja tilaisuuden liikkua ympäristössä itsenäisemmin 
kahden kelauspyörän avulla.

Kallistussäädettävä keskustanko
Rabbit Up seisomatelineessä on kaksi yksinkertaista ja 
helppokäyttöistä kallistussäätövaihtoehtoa: kiinteät asennot ja 
portaaton säätöveivi. Siirtyminen ja parhaan mahdollisen seisoma 
ja kelaamis asennon saavuttaminen on näin helpompaa.

Pikalukituksella varustetut pyörät
Kelauspyörät on varustettu pikalukituksella, niinpä  irrottaminen 
ja paikoilleen asentaminen on vaivatonta. Pyöriä on saatavissa 
eri kokoisina välillä 22-36”.

Pyörien kallistus
Mikäli Rabbit Up seisomatelinettä päätetään käyttää kelauspyörien 
kanssa, on mahdollista muuttaa pyörien kallistuskulmaa (camber). 
Kelauspyörät saadaan näin optimaaliseen asentoon, jolloin 
kelaaminen on helpompaa.

Ominaisuudet
Rabbit Up on saatavana neljässä koossa, jotka ovat helposti tunnistettavissa väriensä 
perusteella, keltainen koko 1, sininen koko 2, antrasiitinharmaa koko 3 ja hopea koko 
4. Rabbit Up seisomatelineessä on monia hienoja ominaisuuksia lapsille, jotka ovat 
iältään noin 1 vuodesta aina 18 ikävuoteen saakka. Keskustangossa on paikat 
lisävarusteiden kiinnitykselle lapsen tarpeiden mukaisesti.
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Tapaa Gustav
Meillä oli ilo tavata 7-vuotias Gustav eräässä maailman esteettömimmistä 
toimistorakennuksista: Liikuntarajoitteisten organisaation rakennus Tanskan 
Taastrupissa.

Kyvykkyys ja riippumattomuus
Vietämme aamupäivän Gustavin, hänen pikkusiskonsa 
Nannan ja äitinsä Mian kanssa, jotka muistuttivat 
liikkumismahdollisuuden ja itsenäisyyden tärkeydestä.

Gustavilla on molemminpuolinen spastinen CP-oireyhtymä 
(GMFCS IV), ja hän tarvitsee fyysistä apua liikkumiseen ja 
siirtymiseen useimmissa tilanteissa. R82 Rabbit Up –
telineessä hän kuitenkin näytti meille, miten se auttaa häntä 
käyttämään aistejaan, tyydyttämään uteliaisuuttaan ja 
tutkimaan ympärillään mielenkiintoisina pitämiään asioita ja 
paikkoja.

Gustav kommunikoi kanssamme ääni- ja käsimerkkien 
avulla. Väritystöitä pöydän ääressä sisarensa kanssa 
tehdessään Gustav ilmaisi olevansa kyllästynyt seisomaan 
pöydän ääressä. Kun emme reagoineet tarpeeksi nopeasti, 
Gustav yksinkertaisesti otti kelauspyörien jarrut pois päältä 
ja ajoi pois pöydän luota.

Leikki ja ilonpito
Nanna nautti saippuakuplien tekemisestä ja heitteli palloja 
Gustaville tämän seistessä Rabbit Up seisomatelineessä. Oli 
helppo nähdä, että yhdessä he kokevat jotain erityistä, ja 
hän onnistui haastamaan Gustavin liikkumaan ja 
kurkottelemaan. Gustav selvästikin tunsi täysin luottavansa 
R82 Rabbit Up seisomatelineen tarjoamaan tukeen ja 
vakauteen. 

Kelauspyörillä varustettu Rabbit Up tarjoaa Gustaville 
mahdollisuuden liikkua ympäristössään ja tutkiskella sitä.

Ehkäpä vielä tärkeämpää on, että se antaa hänelle 
mahdollisuuden poistua tilanteista, joihin ei halua osallistua.

Se on todellista riippumattomuutta!

https://youtu.be/zt6pYbLDr0E
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Seisomiskyvyn ja itsenäisen 
liikkumisen kehittyminen
Maailman terveysjärjestön mukaan useimmat lapset kykenevät seisomaan tuettuna 6-8 kuukauden ikäisestä 
lähtien ja liikkuvat käsiensä ja polviensa varassa kontaten ympäriinsä suunnilleen 7-9 kuukauden ikäisenä.
Näiden suurten liikkumisen virstanpylväiden myötä lapsi kykenee saamaan uusia näkökulmia ympäristöönsä ja 
käyttämään itsenäisen liikkumisen suomaa mahdollisuutta siirtyä kiinnostaviksi kokemiaan esineitä kohti. Lisäksi 
lapsi kuormittaa luustoaan, niveliään ja lihaksiaan vaihtelevasti, jolloin uusien taitojen kehittyminen mahdollistuu.

• Tuettujen pediatristen seisomisohjelmien 
soveltamisen systemaattinen arviointi on tuottanut 
näyttöön perustuvia seisomisohjelmien käyttöä 
koskevia kliinisiä suosituksia 30-90 minuutin 
päivässä, viitenä päivänä viikossa luun 
mineraalitiheyttä, spastisuutta ja lonkka-, polvi- ja 
nilkkanivelten liikerajoja koskevien vaikutuksen 
aikaansaamiseksi (Paleg et al., 2013).

Mitä tiedetään seisomisesta ja seisomatelineiden käytöstä?
• Ainoa lapsille tarkoitettuja kelattavia seisomatelineitä 

koskeva tieteellinen julkaisu, jonka olemme kyenneet 
löytämään, on Motlochin ja Brealeyn tekninen artikkeli 
vuodelta 1983, jossa kuvataan mahdollisesti ensimmäinen 
potilaan itse liikuttama kallistussäädöllä varustettu 
seisomateline.

Kehitystyömme täyttää tarpeenne!
Lapset, joiden kehitys on viivästynyt ja joilla on muita 
erityistarpeita, tarvitsevat tukea kyetäkseen nousemaan 
seisomaan ja pääsemään itsenäisesti liikkumaan. 
Rabbit Up on apuväline, jonka tarkoituksena on korvata 
näiden tärkeiden liikkumisen virstanpylväiden 

saavuttamisen puute mahdollistamalla lapsen seisominen 
avustettuna ja itsenäinen liikkuminen kelauspyörien avulla. 
Toimintakykyä ja riippumattomuutta parantamalla R82 
Rabbit Up helpottaa osallistumista ja lisää 
kokonaishyvinvointia.
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Itsenäinen liikkuminen on oikeus!
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus vammaisten oikeuksista on 
kansainvälinen sopimus vammaisten ihmisoikeuksien suojelemisesta ja 
edistämisestä kaikkialla maailmassa. Artikla 20 käsittelee henkilökohtaista 
liikkumista, selitetään Unicefilta. ” Vammaisilla lapsilla on oikeus liikkua ja olla 
itsenäisiä. Hallitusten on autettava heitä siinä”.

Riippumattomuus rulettaa!
Olemme luottavaisia sen suhteen, että Rabbit Up takaa 
itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen 
liikuntavammaisille lapsille.

Itsenäisen liikkumisen varmistamisen lisäksi kelauspyörillä 
varustettu Rabbit Up rohkaisee lasta siirtymään ja 
olemaan aktiivinen. 

Kelauspyörillä varustetun seisomatelineen käyttäminen voi 
olla rajoitetut liikkumismahdollisuudet omaavalle lapselle 
valtava parannus fyysisesti aktiivisena vietettyyn aikaan, 
minkä avulla fyysiseen inaktiivisuuteen liittyvä esim. sydän- 
ja verisuonitauti- ja diabetesriski alenee.



Soveltuuko R82 Rabbit Up 
minulle?
Monipuoliset lisävarustemahdollisuudet tekee Rabbit Up seisomatelineestä 
sopivan useimmille lapsille, joiden kehitys on viivästynyt ja joilla on 
liikuntavammaa ja siksi tarvitsevat tukea seisoma-asennossa pysyäkseen. 
Rabbit Up soveltuu GMFCS-tason II-IV  CP-vammaisille lapsille.

Mahdollisuudet
Rabbit Up seisomatelinettä voidaan käyttää kotona, 
laitoksissa tai kouluissa sekä sisä- että ulkotiloissa. Se on 
ihanteellinen lapselle, joka kykenee seisomaan 
avustajan tai apuvälineen tukemana.

Kelauspyörällisessä mallissa lapsen on oltava 
kykenevä kelamaan  Rabbit Up seisomatelineen 
liikuttamiseksi.

Suunniteltu lapsille, jotka ovat MACS-luokituksen 
tasolla 1-4 (Manual Ability Classification System). 
Lapsi on useissa tapauksissa riippuvainen 
istumisen ja kävelyn apuvälineistä. Lapsi saattaa jo 
olla erityistuolin käyttäjä, esim. R82 X-Panda tai 
R82 Wombat Living, ja käyttää R82 Mustangia tai 
R82 Crocodilea itsenäiseen kävelyyn. 

Näkökohtia
Kelauspyörillä varustettua Rabbit Up seisomatelinettä 
käytettäessä on tärkeätä, että aikuinen ohjaaja varmistaa 
ympäristön olevan turvallinen ajamiselle, esim. sulkemalla 
porraskäytävät.

Mikäli valitsette Rabbit Up seisomatelineen ilman kelauspyöriä, teidän on valittava 
jarruin varustetut pyörät turvallisen ja tukevan alustan varmistamiseksi.



Mittataulukko
3 ohjetta on ladattavissa R82.com-sivustolta

• Rabbit Up käyttäjän mittataulukko
• Rabbit Up kelauspyörien ja kallistuskulman (camber)

mittataulukko
• Rabbit Up camber säätöohje

* Kelauspyörien osalta suosittelemme suurimman mahdollisen pyöräkoon valintaa.
  Katso yksityiskohdat kelauspyörien mittataulukosta.

Rabbit Up käyttäjän mittausohje

Standardituote
(Seisomateline ja kelattava 
seisomateline)

Koko 1 Koko 2 Koko 3 Koko 4 

Kokonaispituus 
noin 870 - 1000 mm 1000 - 1390 mm 1110 - 1490 mm 1230 - 1800 mm

Maks. kainalokorkeus 740 mm 1080 mm 1190 mm 1420 mm

Maksimipaino 40 kg 
(88 lb)

50 kg

(110 lb)

60 kg

(132 lb)

70 kg

(154 lb)

käyttäjän ikä (noin) 1 - 3 4 - 10 5 - 12 7 - 18

A

B

https://ipaper.ipapercms.dk/R82/INT/rabbit-up-measurement-guides/
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Rabbit Up seisomatelineen lisävarusteet

Kiinteä säätö Veivisäätö

VALITSE KALLISTUSSÄÄTÖ

Koko 1: keltainen

Seisomateline

Koko 2: sininen

VALITSE KOKO

Koko 3: antrasiittiharmaa Koko 4: hopea

Ei kelauspyöriä, 4 jarrullista pyörää
Valmius kelauspyörille, 4 jarrullista pyörää

http://www.r82.org/products/standing-/rabbit/c-23/c-71/p-182/?sku=55468


www.R82.org Standing | Rabbit Up 11

Junior | Standing

2 kelauspyörää
4 pyörää jarruilla tai ilman.

Kiinteä säätö Veivisäätö

Kelattava seisomateline

Ilman jarruja   
(edellyttää kelauspyöriä)

Jarrujen kanssa

VALITSE PYÖRÄT

VALITSE KALLISTUSSÄÄTÖ

Saatavana koossa 22”, 24”, 26”, 29”, 32”, 36”

Suojatut kelausvanteet

VALISE KELAUSPYÖRÄT

Avoimet kelausvanteet

VALITSE KELAUSVANTEET

Standardi camberkulma:  
Koko 1: 8°, Koko 2: 6°, Koko 3: 6°, Koko 
4: 4°. Valinnaisesti  
standard plus: +3°, +6°, -3°, -6°

VALITSE CAMBER-KULMA



R82 A/S
Denmark
Tel +45 79 68 58 88 
R82@R82.com 
facebook.com/R82global
R82.org
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”Jokaisen tulisi voida kyetä elämään vapaata ja itsenäistä 
elämää ja toteuttamaan unelmiaan fyysisistä rajoitteista 

huolimatta

Uusimmat uutiset ja jatkuvasti päivittyvää tuotetietoa – 
katso: www.R82.org

Maahantuonti ja myynti Suomessa: 
ALGOL TREHAB OY
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi




