
Tuoteuutiset
APUVÄLINEET – UUDISTUKSIA JA UUSIA TUOTTEITA 

UUSI Meyra NANO X 
-aktiivipyörätuoli

Uudistuksia 
Etac-tuotteissa



”Tästä 
tykkään! 

 Rullaa sujuvasti 
ja niin

 kaunis!”

Meyra NANO X
YHDISTÄÄ MUOTOILUN, TOIMINNALLISUUDEN JA KÄSITELTÄVYYDEN!

NANO 1.155
• Kestävä ja tukeva, koska optimaalinen 

rungon vahvuus
• Kompakti kokonaisuus, älykkään muotoilun 

ja selkätuen taitettavuuden ansiosta
• Kevyt ja ketterä 

NANO X 1.156 
• Ainutlaatuinen ja täydellinen rungon taittotoiminto
• Ilmava ja vakaa rakenne, litteäprofiiliset poikittaistuet
• Kevyt ja viimeistelty muotoilu, kuljetuspaino vain 6,5 kg 
• Käyttäjän enimmäispaino 130 kg 

Meyran aktiivituolien tuoteperhe on kasvanut. 
Kiinteärunkoinen, kestävä ja ketterä NANO on saanut 
rinnalleen ristikkorunkoisen, sulavasti käsiteltävän ja  
ajo-ominaisuuksiltaan kiinteärunkoisen kaltaisen 
NANO X -pyörätuolin. Kummassakin tuolissa on hyvät 
säätömahdollisuudet ja monipuolinen värivalikoima.



Etac Swift Mobil-2 pyörällinen suihkutuoliperhe 
on uudistunut. Tuotteissa on mainioita käyttöä  
helpottavia ominaisuuksia, mm. muotoiltu ja  
pesuja helpottava takaa avoin istuin. Tiesitkö jo, 
että käsitukia voi säätää eri käyttäjien tarpeisiin 
sopivaksi niin korkeus- kuin leveyssuunnassa? 
Kaikkien tuoteperheen kolmen erilaisen suihkutuoli-
mallin käyttöpainokiloraja on 160 kg asti. Tuotteisiin 
on saatavana uusia lisävarusteita, mm. entistä peh-
meämmät ja monipuolisemmat istuinpehmusteet, 
leveämpi ja jälkiasennettava XL-selkätuki, suoran 
mallinen jälkiasennettava selkätuki seinäasennet- 
tujen wc-istuimien kanssa käytettäväksi ja jalkatukien 
kiinnityksen loitontaja, joka antaa 12 cm enemmän 
tilaa alaraajoille. Yllättävän monipuolinen!

Etac Cross 6 on markkinoiden säädettävin pyörätuoli moni-
puolisin lisävarustevaihtoehdoin. Cross 6 voidaan säätää 
uudelleen ja uudelleen parempaa istumista ja muuttuvia 
tarpeita varten. Pyörätuolin 3A-selkätuki on edelleen laajasti 
säätyvä, mutta on aikaisempaa helpompi ja nopeampi säätää 
käyttäjälle sopivaksi. Tuoli on kevyempi ja siinä on laajat 
istuinkorkeuden säädöt, 32–56 cm. Kestävä ja säädettävä 
ensimmäiselle käyttäjälle ja myös käyttäjille sen jälkeen.
 
Tutustu tuotteeseen lisää Mediq tuoteluettelossa!

Säädettävin pyörätuoli!

Uudistuksia Swift Mobil 2 -tuoteperheessä

Etac Cross 6 on suunniteltu ja rakennettu 
vastaamaan skandinaavisen terveyden-
huoltojärjestelmän vaatimuksiin. Järjestelmiin, 
jossa jokainen säätö on ajan arvoinen ja 
jokaisella keholla on merkitystä.

Kätevät Etac-suihkujakkarat ja -tuolit ovat nyt saatavana 
myös valkoisena, ja mintunvihreä on vaihtunut harmaaseen 
taittavaksi laguuninvihreäksi. Swift-suihkujakkarassa ja 
-tuolissa käyttäjän painokiloraja on nykyisin 160 kg (ennen 
130 kg). Neliskanttisen Smart- ja pyöreän Easy-suihkujakkaran 
kiloraja on noussut 200 kg asti. Tuotteet on huolellisesti
testattu kansainvälisten ja Euroopan standardien mukaisesti. 

Uusia värejä ja entistä suurempi 
kuormituskestävyys

Oikea
pyörätuoli 

nyt ja
huomenna

Etac-suihkujakkarat ja -tuolit
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Harjoittelu- ja kuntoutustilanteisiin soveltuva VELA Exercise 
-tuoli helpottaa kuntoutujan harjoittelua ja terapeutin työtä 
sekä lisää turvallisuutta eri harjoittelulaitteissa.
 
VELA Exercise -tuoli soveltuu alaraaja- ja yläraajaharjoittelun 
tueksi ja yhdessä eri laitteiden kanssa käytettäväksi. Rungon 
muotoilu mahdollistaa kuntoutuslaitteiden lähelle pääsyn. 
Herkästi rullaavat pyörät voidaan lukita helposti ja varmasti, 
mikä lisää turvallisuutta siirtymis- ja harjoittelutilanteissa. 
Tuolissa on hyvät istuimen ja selkätuen säätömahdollisuudet, 
jolloin kuntoutujan istuma-asento on mahdollisimman hyvä ja 
tukeva harjoittelun ajan. Tuolirunkoon asennettu kaatumaeste 
lisää vakautta, jos harjoittelun aikana on voimakkaita taakse-
päin suuntautuvia liikkeitä. Säädettävät käsituet helpottavat 
tuolista ylösnousemista ja asennon kohentamista. Mainio ja 
turvallinen kuntoutustilanteisiin! 

VELA Medical työ- ja toimenpidetuolien suunnittelussa on keskitytty turvallisuuteen, toimivuuteen 
ja ergonomian optimointiin. Tuoleja käytetään monta tuntia päivittäin, jolloin ne altistuvat kovalle 
kulutukselle ja sen vuoksi niissä on käytetty kestäviä pintamateriaaleja ja tukevia komponentteja. 
VELA Medical -tuolit on suunniteltu kaikilta ominaisuuksiltaan, pienintä ommeltaan myöten, 
vastaamaan terveydenhuollon tiukkoihin hygieniavaatimuksiin.

Harjoittele mukavasti 
ja turvallisesti

VELA
Medical
tuolit

Guldmann-nostimista ja 
nostoliinoista tulossa lisää 
kevään aikana. Teemana 
kuntoutus ja varhainen 
mobilisointi. Pysy kuulolla 
ja seuraa viestintäämme!

Kysy meiltä lisää ja kokeile tätä tuolia!

Pysy ajan tasalla ja seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Kaikki tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita.


