Istuinratkaisut
Hyvien istuinratkaisujen on oltava sopivia, ja
niiden on huomioitava jokaisen käyttäjän yksilölliset vaatimukset.
Jokaisella käyttäjällä on istuinratkaisua
koskevat ainutlaatuiset, yksilölliset vaatimuksensa. Niihin vastaaminen vaatii räätälöityjä
ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa yhdistelemällä eri pyörätuoleja ja istuinjärjestelmiä.

Vakioistuin

Useita eri mahdollisuuksia

Vakioistuin on varustettu useilla eri säätömahdollisuuksilla.
Istuinleveys ja istuinsyvyys on räätälöitävissä käyttäjälle
sopivaksi. Istuinta on saatavissa neljässä eri koossa.
Selkäosan päällys on säädettävissä helposti ja yksilöllisesti kätevän vyöjärjestelmän kautta. Lisäksi vaakatasoon
kiinnitetyt taskut mahdollistavat parhaan mahdollisen tuen
tarjoamisen joustavasti.
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VAS

Helppo sovittaa

Uusi VAS (lyhenne sanoista ”Variable Adaptable Seat” eli
muuntuvasti sovitettava istuin) voidaan säätää senttimetrin
tarkkuudella käyttäjän kokoon sopivaksi. Siinä on vakiona
sovitettava, pehmustettu selkäosa ja litteä istuintyyny.
Selkänojan kulman Ergo-Joint-säätö on lähes vapaa
kehoon kohdistuvista, venyttävistä leikkausvoimista.
Profiloituun istuimen kehykseen voi kiinnittää sivutukia tai
viestintävälineiden (esim. puhelaite) pidikk eitä. Lisävarusteena on saatavilla ylös käännettäviä käsinojia ja erilaisia
jalkatukia.

Contour-tuotepaketti
Optimaalinen istuinmukavuus

Optimaalisesti muotoiltu istuin on fysio- ja ergoterapeuttien
yhteistyön tulos, joka on saavavilla useassa eri koossa ja
muodossa.
Istuimen etuosassa on anatomisesti muotoiltu istuinpinta,
joka mahdollistaa erittäin hyvän tuen sivulla. Reisityynyn
muotoilu vähentää lonkkaniveleen kohdistuvaa rasitusta.
Integroitu ”ramppi” mahdollistaa lisäksi lantion parhaan
mahdollisen asennon. Yhdessä selkänojan pehmusteen
kanssa se tukee lantion aktiivista pystysuoraa asentoa.
Contour-tuotepaketin kumpikin osa on yhdistettävissä
vakio- ja VAS-istuinratkaisuihin.

Juvo-tuoteperhe | Ottobock

15

Istuinratkaisut
Jokaisen hyvän istuinratkaisun tulisi huomioida
käyttäjän yksilölliset vaatimukset. Etusijalla on
mukavuuden, terveyden ja toiminnallisuuden
edistäminen.

Clinical Seating Molecule esittää visuaalisesti tärkeimmät
tekijät optimaalisen istuinratkaisun tunnistamista ja priorisiointia varten.
Paineen
jakautuminen

Optimaalisille istuinratkaisuille asetettavat kriteerit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Käyttömukavuus
Toiminnallisuus
Kohdennettujen liikkeiden tukeminen
Turvallisuus
Lantion asento
Jalkaterien asento
Ryhdin säilyminen
Joustava virheasento
Kiinteä virheasento
Lihasjänteys
Kudostoleranssi

Vaimennus

Ihon
venymisen
vähentäminen

Ryhdinhallinta

Mikroilmaston
säätely

Ryhdin
säilyminen

Lisätietoja Seating Molecule -periaatteista ja istuinratkaisuistamme löytyy
istuintyynyesitteestä (646D1084) ja Baxx-esitteestä (646D1165).

Istuintyyny

Molekyylien parannettu liikkuvuus

Ajoneuvojen istuimien Hightech-vaahtomuoveista kertyneen
kokemuksemme ansiosta olemme pystyneet kehittämään
foam-materiaaliin perustuvia, pitkään istumiseen soveltuvia ratkaisuja. Kehitystyön tuloksena on syntynyt hyväksi
havaittuja tuotteita, kuten esimerkiksi Terra Line -tuotesarjaan kuuluva tyyny.
Molekyylien parannetun liikkuvuuden ansiosta kuormituksen aikana paine jakautuu reiden ja lantion välisessä
kohdassa optimaalisesti. Tämän ja kehoon kohdistuvien
venyttävien leikkuuvoimien vähentymisen ansiota on myös
makuuhaavojen syntymisen väheneminen. Valittavissa on
yhteensä yhdeksän tyynymallia tuotesarjoista Comfort,
Floam ja Terra Line.
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Baxx-selkäosat
Ryhdin säilyminen

Baxx -selkäosa koostuu ergonomisesti muotoilluista, kiinteistä selkäkaukaloista. Ne mahdollistavat käyttäjän tukevan
asennon, ja istuminen tuntuu miellyttävältä. Kahden eri
korkeuden ja kolmen eri muodon ansiosta yksilöllinen sovittaminen käyttäjän vaatimuksiin sopivaksi on mahdollista.
Pehmustettu selkäosan yläreuna lisää istumismukavuutta
entisestään.
Alumiinista valmistettua selkäkaukaloa on tilattavina eri
väreissä. Baxx-tuotesarjan tuotteita voi yhdistellä
VAS-tuotteiden kanssa.

Ergo Joint

Epämiellyttävien kehoon kohdistuvien
venyttävien leikkuuvoimien välttäminen

Selkänojan kulman säätö ilman häiritseviä leikkuuvoimia
voidaan toteuttaa eri tavoin.
VAS-mallissa olemme kohdistaneet mekaanisen kääntöpisteen lantion luonnollisen kääntöpisteen kohdalle. Näin
muodostuva akseli estää selkänojan vetäytymisen ylös.
Myös muotoillut sivutuet ja esimerkiksi selkänojan yläosaan
kiinnitetty leukaohjain pysyvät paikoilleen.
Ergo Joint -toiminnolla varustetussa
VAS-mallissa on manuaalinen tai sähkötoiminen selkänojan kulman säätö
(- 5 ... + 30°) ilman leikkuuvoimia, ja
istuinpehmuste on sovitettu käyttäjälle
sopivaksi.

Juvo-tuoteperhe | Ottobock
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Ohjauslaitteet
Ohjauslaitteen laatu ja käyttäjäystävällisyys
eivät ole ratkaisevia pelkästään ajomukavuuden kannalta, vaan niillä on merkittävä
vaikutus myös käyttäjän arkielämään. Ohjauslaitteen parametrien on oltava räätälöitävissä
yksilöllisesti käyttäjän tarpeisiin.

Tuotevalikoimaamme kuuluu myös monipuolisia erityisohjauslaitteita ja ympäristönhallinnan laitteita.

Jotta Juvon jokapäiväinen käyttö olisi mahdollimman mukavaa, saatavilla on kaksi ohjauslaitetta.

VR2

Kaikki tarpeellinen

Hyväksi osoittautunut VR2-ohjauslaite on tuotevalikoimamme perusmalli. Se voidaan ohjelmoida käyttäjän henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Ohjauspaneelissa on
näppäimistö, LED-näyttö ja ohjaussauva. Latauskosketin
on sijoitettu laitteen alapuolelle.
Juvo-pyörätuolille on saatavissa kaksi ohjauspaneelimallia –
sen mukaan, millä sähkökäyttöisillä toiminnoilla sähköpyörätuoli on varustettu.
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TEN°

Ergonominen vallankumous

Yhteistyössä alan erikoisliikkeiden, terapeuttien ja käyttäjien kanssa olemme onnistuneet kehittämään pienen ergonomisen vallankumouksen: TEN°-ohjauslaitteen pehmeä
käsinoja ehkäisee käden ennenaikaista väsymistä, innovatiivinen kääntöpyörä 10 asteen pyörimiskulmalla mahdollistaa
nopeuden nopean säätämisen, 3,5"-teräväpiirtovärinäyttö
huolehtii hyvästä yleiskuvasta.
Suuri etu huollossa: Kotelo, näyttö ja ohjaussauvalla varustettu käsinoja voidaan vaihtaa erikseen.
Eikä siinä vielä kaikki: Vakiona integroitu Bluetooth- ja
infrapunaliitäntä yhdistää ohjauslaitteen nopeasti ja luotettavasti ulkoisiin viestintälaitteisiin.

Erikoisohjauslaitteet
Sopiva ratkaisu kaikissa tilanteissa

Saatavilla on vaihtoehtoisia tuotteita käyttäjille, jotka eivät
pysty käyttämään vakio-ohjaussauvoja. Micro-ohjaussauva
esimerkiksi toimii hyvin vähäisellä voimankäytöllä. Useissa
tapauksissa Micro- tai Multi-ohjaussauva asennetaan elektroniseen kääntövarteen leuan tai huulten avulla tapahtuvaa
ohjaamista varten.
Edellytyksenä erityisohjauslaitteiden ja ympäristönhallinnan
laitteiden käytölle on Ottobockin TEN°. Sen avulla voidaan
ajaa pyörätuolia, hallita ympäristöä sekä viestintälaitteita ja
säätää istuinta.

Juvo-tuoteperhe | Ottobock
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TEN°-ohjauslaitteen
yksityiskohdat
Valotunnistin
Automaattinen valotunnistin tunnistaa ympäristön valoisuuden ja huolehtii näytön ja painikekentän sopivasta valaistuksesta.

Näyttö
Naarmuuntumaton 3,5"-teräväpiirtovärinäyttö
mahdollistaa selkeän käyttöliittymän. Käytössä
on uudenaikainen ja helposti ymmärrettävä
kuvakieli.

Liitännät
Valittavissa on erilaisia liitäntöjä toimintojen kytkemiseen ja katkaisemiseen ja eri käyttötavoille.

Kotelo
Äärimmäisen kestävä alumiinikotelo on saatavissa useissa eri värisävyissä. Myös pyörätuoli
ja TEN°-ohjauslaite on mahdollista tilata eri
väreissä.
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Innovatiivinen valintapyörä
10 asteen kiertokulmalla varustettu valintapyörä
tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia: vipu voidaan esimerkiksi asettaa vapaasti käyttäjän
kannalta parhaaseen mahdolliseen asentoon.
Lisäksi keskellä oleva painikekenttä voidaan
ohjelmoida yksilöllisesti.
Liitännät
Ympäristönhallinta tapahtuu Bluetooth- tai
infrapunaliitännän kautta.

Ohjaussauva ja käsinoja
Ergonominen ohjaussauva ja käsinoja tukevat
hyvää asentoa ja ehkäisevät käden väsymistä.

Taloudellinen ja
nopea huolto: 3 osaa
voidaan vaihtaa erikseen
Juvo-tuoteperhe | Ottobock

21

Kohokohdat yhdellä
silmäyksellä

TEN°-ohjauslaite
Kaikkien ohjaustoimintojen miellyttävä ja
nopea ohjaaminen integroidun Bluetoothja infrapunaliitännän kautta sekä 3,5"-teräväpiirtovärinäyttö.

Ajoavustin
Etupyörän ripustimen oikea jousitus
lisää käyttömukavuutta ja se voidaan
valita useasta eri värivaihtoehdosta.
Etuvetoisessa mallissa se voidaan
varustaa myös suuntalukittavilla
pyörillä.

Painosta riippuva jousitus
Pyörätuoliin voidaan valita yksi erilaisista
jousituspaketeista kuormituksesta ja
käyttäjän tarpeista ja toiveista riippuen.
22
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Magneettikiinnitteiset LED-valot
Kirkas valo, selkeä muotoilu. LED-kirkaslasivalot kiinnitetään magneetilla,
minkä ansiosta niiden asentaminen on
helppoa. Tämä suojaa niitä vioittumiselta tai katoamiselta.

Automaattikatkaisin
Automaattinen katkaisin katkaisee virran
ja kytkee sen jälleen takaisin – tärkeää
kuljetuksen, varastoinnin tai lentokoneessa
kuljettamisen yhteydessä. Se on kiinnitetty
etuosaan ja siihen on helppo päästä
käsiksi.

Istuinmoduuli
Kytkentäkeskus kaikille sähkötoiminnoille,
ohjaussauvalle ja erikoisohjauslaitteille.
Istuinmoduuli on huoltoystävällisessä paikassa
ja siihen on helppo päästä käsiksi.

Kallistusmoduuli
Valinnainen istuimen 45 asteen
kallistus painopisteen siirrolla ja / tai
yhdessä istuinkorkeuden nostimen
kanssa°35 cm.

VAS, Ergo-Joint
VAS-istuimen biomekaaninen selkänojan
kulma. Epämiellyttävät leikkuuvoimat voidaan
estää sen kautta luonnollisella tavalla.

Ohjauslaitemoduuli
Takana oleva suojus on helppo avata.
Sen sisältä löytyvät ajoelektroniikka
ja ajoavustinmoduuli.
Juvo-tuoteperhe | Ottobock
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Turvallisuus
Käyttäjän turvallisuus on meille erityisen
tärkeää. Seuraavat elementit helpottavat
Juvo-pyörätuolin käyttöä. Aktiiviset
turvaratkaisut antavat sähköpyörätuolille
erityisiä ajo-ominaisuuksia.

•	Kaatumissuojarullat: Nämä rullat estävät pyörätuolin kaatumisen etusuunnassa, kun ajetaan mäkeä alas tai jarrutetaan voimakkaasti. Jotta etuvetoisella
Juvo-pyörätuolilla päästään ajamaan esteiden yli, joustavat kaatumisenestorullat taittuvat sisään koskettaessaan esimerkiksi reunakiveystä.
24
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Hidastettu ajo
mutkissa
Voit ohjelmoida ohjauslaitteen. Turvallisuuden kannalta
tärkeitä arvoja, jotka esimerkiksi estävät pyörätuolin
kaatumisen mutkassa, noudatetaan tiukasti. Jos ohjauslaite
rekisteröi esimerkiksi kääntöliikkeen, nopeus säätyy automaattisesti hitaammaksi.

Gyroskooppimoduuli

Tärinäkompensaatio
Käyttömoduulin oikea paikoitus on erityisen tärkeää, kun
pyörätuolia ohjataan leuka-, huuli- tai hammasohjauslaitteella. Vain täsmällinen sovittaminen mahdollistaa
väsyttämättömän ajon.
Pyörätuolin ohjaamisen on onnistuttava häiriöittä ennen
kaikkea tärinän yhteydessä, jota voi esiintyä ajettaessa
esimerkiksi mukulakivikadulla. Ohjaussauvamme voidaan
ohjelmoida tunnistamaan se, jolloin ne sopeuttavat automaattisesti nopeutta.

Etupyörien
lukitus

Vakautusohjelma mahdollistaa sekä pyörätuolin varman
ajon suoraan eteenpäin että myös täsmällisen hallinnan,
mikä säästää ajon korjaamista.

Etupyörät voidaan lukita ajamaan suoraan eteenpäin.
Käyttäjät voivat sen ansiosta estää huonosti hallittavat
ohjausliikkeet.

Suosittelemme käyttämään gyroskooppia myös digitaalisten
tietojen yhteydessä. Moduuli on yhdessä TEN°-ohjauslaitteen
kanssa osa etuvetoisen Juvo-pyörätuolin perusvarustelua.

Niitä syntyy ajosuuntaa vaihdettaessa, esimerkiksi peruutettaessa ulos hissistä tai ajettaessa rampeilla. Lukitsin on
tilattavissa lisävarusteena.

Juvo-tuoteperhe | Ottobock
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Kuljetus
Kuljetus autossa
Turvallisesti perille

Kaikilla Juvo-voimansiirtomalleilla on ISO 7176-19 -standardin mukainen testaus ja hyväksyntä, joka sallii käyttäjän
istumisen pyörätuolissa autokuljetuksen aikana.
Sen lisäksi lukuisien päätukien jättäminen paikoilleen pyörätuoliin kuljetuksen aikana on nyt myös sallittu. Lisätietoja
ja tietoja eri mahdollisuuksista saat myyntiedustajiltamme,
myyntineuvonnasta ja osoitteesta www.ottobock.de.

Dahl-DockingSystem

Useat ajoneuvon varusteluyritykset myyvät
ja asentavat Dahl Engineering -yrityksen
Docking-System-lisävarustetta. Varusteen avulla
autoon voidaan paikoittaa turvallisesti sähköpyörätuoleja 200 kg omapainoon asti käyttäjän painosta riippumatta. Sähköpyörätuolien ja manuaalisten pyötätuolien käyttäjät voivat asetettua itse
ohjauspyörän taakse tai muihin asemiin. Kaikki
Juvo-alustat on valmisteltu ja testattu Dahl-adapterin kiinnittämistä varten. Järjestelmän käyttö on
sallittu myös Recaro-istuimien kanssa.
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Vakuuttavaa laatua
Ottobock ja ”Made in Germany” -laatu yhdistyvät nyt
toisiinsa kiinteämmin kuin koskaan aikaisemmin. Kehitystyössä ja valmistuksessa asetamme riman korkealle
luotettavuuden ja tarkkuuden suhteen. Ennen tuotteen
toimittamista virallisiin testeihin (esimerkiksi TÜV-tarkastuslaitokselle) suoritamme tuotteelle vähintään
kaksinkertaiset rasitustestit oman laitoksemme sisällä.
Tästä syystä valmistamamme tuotteet kuuluvat markkinoiden luotettavimpiin tuotteisiin.
Kehitysvaiheen aikana kaikille tuotteille tehdään ainutlaatuinen 100 tunnin testi. Riippumaton insinööri
suorittaa ajotestejä maksimikuormituksella tavallista
suuremmilla kaltevuuksilla ja todellisissa olosuhteissa.
Saadut tulokset auttavat meitä sovittamaan ohjauslaitteen, moottorien ja akkujen voimansiirron täydellisesti
toisiinsa ja esittämään realistisia arvoja esimerkiksi
ajomatkasta ja nousukyvystä kaltevilla pinnoilla.

Yksilölliset ratkaisut

Juvo-sähköpyörätuolin hiotun moduulirakenteen
ansiosta pystymme tarjoamaan tuotteitamme monille
käyttäjille, joilla on erilaisia erikoistarpeita.
Tavoitteemme on täyttää käyttäjän itsenäisempään
elämään johtavalla matkalla hänen yksilöllisiä toiveitaan, jotka mahdollistavat mahdollisimman mutkattoman arjen. Sinun avullasi voimme mahdollistaa
asioita, jotka ensialkuun näyttävät mahdottomilta.
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Moottorit

Käyttäjät asettavat Juvolle erilaisia haasteita. Niihin vastataksemme tarjoamme Juvo-pyörätuoleille kaksi erilaista moottoripakettia: Performance ja High-Performance.
Moottorit on räätälöity ohjauselektroniikkaan sopiviksi ja
mahdollistavat voiman tasaisen jakautumisen myös alhaisissa nopeuksissa. Oikean moottorin valinnassa merkitystä
on kokonaispainolla, ympäristöllä ja mahdollisilla liikuntaharrastuksilla.

Huolto

Juvo-pyörätuolin muuttumattoman ajolaadun ja pitkän
käyttöiän varmistamiseksi suosittelemme toimittamaan
pyörätuolin kerran vuodessa huoltoliikkeen tarkastettavaksi.
Myös tärkeä tietää: Akun vaihtaminen on kaikissa Juvo
B5 / B6 -malleissa helppoa ja nopeaa. Sinun tarvitsee vain
kääntää istuinalusta auki.
”Quick-Mobile”-käyttöyksikön vaihtaminen
Siinä varsin epätodennäköisessä tilanteessa, että et
teknikkona pystyisi välittömästi palauttamaan Juvo-pyörätuolin käyttövalmiutta, pyörätuolin käyttäjän ei korjauksen
keston aikana tarvitse tinkiä tutusta istuimestaan ja siihen
yksilöllisesti asennetuista komponenteista. Juvo B5 / B6
-mallin rungon ja istuimen helppo erottaminen mahdollistaa
käyttöyksikön vaihtamisen korjauksen keston ajaksi.

Juvo-tuoteperhe | Ottobock

29

