HYVÄ NIVELILLE

AKTIVOI OMIEN LIHASTEN KÄYTTÖÄ
Olet itse tuolin ainoa moottori.
Vahvistaa lihaksia kuin huomaamatta.
Vahvistunut lihaskunto parantaa
tasapainoa ja vähentää kaatumisriskiä.

HYVÄ SELÄLLE

Polviin, lonkkaan
eikä selkärankaan
kohdistu kuormitusta, kipua
tai haitallisia kiertymiä.
Voimantuotto ohjautuu lihaksiin
jotka vahvistuvat.

TEHTY SINULLE

Erinomainen ristiselän tuki
yhdessä säädettävän
(ylös/alas, eteen/taakse)
niskatuen kanssa tarjoaa
hyvän koko selän tuen.

Mittojesi mukaan (mm. istuinkorkeus)
ja runsaasti verhoilu- ja värivaihtoehtoja. Muokattavissa niin isoille kuin
pienille. Kysy rohkeasti!

AUTTAA YLÖS
Kallistuva istuin ja käsinojien mekaniikka
helpottavat seisomaan nousemista,
ja ohjaa nousemaan oikein.

“

Tuolin nerokas mekanismi
mahdollistaa nousun
vaivattomasti kuitenkin
omat voimasi hyödyntäen.
Suosittelen!
Lääkäri Petri Karvonen
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• Rahi
• Istuintyyny
• Kyynärpehmusteet
• Käsinojasuojat
• Inkontinessisuoja

Rahissa tuolinmukainen
Harjoitusohjeita ja
verhoilu, puuosat ja
aktiivisuuslaskuri
mitoitus
kuntoutuksen tueksi.

“

Nivelrikon takia nousu sattui polviin ja selkään.
Armilla nousu on lähes kivutonta ja jumppaan
sillä nyt päivittäin. Kiitos Armin, voin vielä asua
itsenäisesti omassa kodissani.”

armi-aktiivituoli.fi
Soita ja kysy lisää kotimaisesta Armista

Puh: 040 350 7117

Kysy myös suosittua maksutonta kotiesittelyä!

Perinteinen
Armi Classic Aktiivituoli
Armin perinteinen malli vastaavilla toiminnoilla:
- Auttaa ylös ja kuntouttaa
- Helpottaa, kun selkä, lonkka tai polvet vaivaavat
- Vahvistaa lihaskuntoa ja tasapainoa

“

Tuolilla oli ilmeinen rooli kotiselviytymisessä ja
fyysisen kunnon pysymisessä. ”
Ostimme isoäidillemme lahjaksi Aktiivituolin.
Ja miten onnellinen hän siitä onkaan! ”
Vaari istuu mielellään tuolissaan ja
pääsee siitä hienosti ylös.”
Olen ollut heikkovoimaisen läheisen- omaishoitaja jo pitkään. Armin avulla tuolista nousu ja
kuntoutus onnistuu peremmin.”

Armi auttaa

palveluasumisessa
- Armi Aktiivituoli on erinomainen seniorituoli
hoivakotiin, vanhainkotiin, sairaalaan tai
julkisiin tiloihin.
- Aktiivituoli helpottaa hoitajan työtä ja se myös
vapauttaa hoitohenkilöstöä muihin tehtäviin.

Pyydä tarjous tai esittely työpaikallesi
Puh: 040 350 7117 tai katso lisätietoja:

- Se auttaa nousemaan ja kehittää lihaskuntoa,
jolloin tasapaino paranee ja kaatumisriski
pienenee.
- Armista voi olla hyötyä esim. sairauksissa: polvi-, lonkka-, tai
selkävaivat, nivelrikko, nivelreuma, yleinen heikkokuntoisuus,
diabetes, MS-tauti, Parkinson ja inkontinenssi.
- Armille on kehitetty myös valmiita kuntoutusohjelmia, joita fysioterapeutti voi hyödyntää kuntouttaessaan asiakkaitaan.
- Hoivakoteihin ja julkistiloihin tarkoitetut Armi Aktiivituolit toimitetaan hoivakankaalla, joka on kulutusta kestävä, likaa hylkivä,
nesteitä läpäisemätön ja paloturvallinen.

armi-aktiivituoli.fi

“

Armi Aktiivituolit ovat
hoivakotimme ylivoimaisesti
suosituimmat tuolit.
Asukkaat pitivät niistä niin
paljon, että meidän oli
hankittava niitä lisää.

- Armi on CE-hyväksytty lääkinnällinen laite.

Katso lisää Armi-kokemuksia:

www.facebook.com/armiaktiivituoli

