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Upsee, GoTo & Splashy
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OSALLISTUMISEN RIEMUA LAPSILLE
Näiden kekseliäiden apuvälineiden avulla erityislapset pääsevät näkemään ja kokemaan maailmaa uudesta näkökulmasta. Turvallisuudesta tinkimättä lapset voivat
osallistua arkiaskareisiin ja tutustua lähemmin elinympäristöönsä.
UPSEE
Pystyasennon tuki soveltuu lapsille, jotka pystyvät varaamaan omille jaloilleen. Aikuiseen kiinnitettävä ”kengurupussi” mahdollistaa lapselle kokemuksen pystyasennosta. Apuväline harjoittaa
lasta kannattamaan painoa omilla jaloillaan. Tukea voi käyttää leikeissä sekä kodin arkiaskareissa
(hampaiden pesu, imurointi jne.). Upsee jättää käyttäjien kädet vapaiksi, ja juuri tämä ominaisuus
mahdollistaa lapsen osallistumisen askareisiin aivan uudella tavalla.
GOTO
Istuintuki on erittäin kevyt ja siksi helppo kuljettaa mukana matkoilla ja retkillä. Istuinta käytetään
esim. ostoskärryissä, keinuissa tai ruokapöydän tuoleissa. Perheiltä ja terapeuteilta saatujen kommenttien ja ehdotusten pohjalta GoTo-istuimen kehitystyötä on innolla jatkettu: tuessa on entistä
enemmän säätömahdollisuuksia eli istuin muuntuu lapsen kasvaessa. Päätukeen on erilaisia vaihtoehtoja ja nyt istuimeen saa myös ns. sitteriosan, jonka avulla istuinta voi käyttää myös lattialla.
SPLASHY
Uutuustuoli suihkuun, uima-altaalle ja rannalle.
Säädettävä malli, joka sopii 1–8-vuotiaille lapsille.
Istuimessa on kallistettava selkänoja, eli Splashy
soveltuu myös niille lapsille, jotka eivät kykene
omatoimisesti istumaan. Pehmeillä, siirrettävillä
tukityynyillä istuma-asento saadaan turvalliseksi ja mukavaksi. Turvallisuuden tunnetta lisäävät
5-pistevyöt, joita voi käyttää myös 3-pistevöinä
lantiolla, esim. pesutilanteissa.
Splashy on erittäin kevyt ja matala eli esim. kylpyammeessa lapsi pystyy istumaan kokonaan veden
alla lämpimässä.
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Oikeus muutoksiin pidätetään.

UPSEE
 tuote sisältää lapsen tukiliivin, aikuisen tukivyön sekä yhteissandaalit
 neljä kokoa (XS, S, M, L)
Lapsen tukiliivin mitat:
Koko Lapsen ikä

Lapsen max. paino

olka-lantio-väli

rinnanympärys

lantionymp.

XS
S
M
L

15 kg			
15 kg			
20 kg			
25 kg			

28 - 32 cm		
31 - 36 cm		
35 - 39 cm		
38 - 42 cm		

50 - 57 cm		
52 - 60 cm		
57 - 65 cm		
63 - 71 cm		

50 - 57 cm
52 - 60 cm
58 - 67 cm
64 - 73 cm

1 - 2 vuotta
2 - 4 vuotta
4 - 6 vuotta
6 - 8 vuotta

Aikuisen tukivyö:

One Size-malli, joka sopii 60 - 107 cm vyötärölle

Sandaalien koot:

Taaperokoko 19 - 24 Lasten koko 22 - 32

Aikuisten koko 36 - 46

Oikeus muutoksiin pidätetään.

GOTO
				Koko 1		
Lapsen ikä		
Lapsen max. paino
Olka-lantio-väli
Rinnanympärys
Lantionympärys

1 - 3 vuotta		
15 kg			
35 - 39 cm		
57 - 65 cm		
58 - 67 cm		

Koko 2
3 - 8 vuotta
30 kg
38 - 42 cm
63 - 71 cm
64 - 73 cm

Tuen korkeus		
380 - 540 mm		
510 - 680 mm
Tuen leveys		
190 - 260 mm		
210 - 300 mm
Istuinsyvyys		175 mm		244 mm

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SPLASHY








1–8-vuotiaille lapsille
lapsen paino max. 30 kg
selkänojan korkeus 610 mm ja leveys 385 mm
istuimen syvyys 300 mm ja leveys 350 mm
rungon korkeus 630 mm ja leveys 420 mm
5-pistevyöt
selkänojan kaltevuudessa 26 säätömahdollisuutta

