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VARYFLEX 
KÄYTTÖOHJE 

Joustosäädettävä seisomateline

Rintahihna

Musta O-rengas

Pohjalevy
Pyörät 

Polvituki

Jaluskappale 
pultilla ja 
kumiprikalla

Polvipehmuste

Harmaat painoklemmarit

Pakarahihna

Pystytanko

Lukituspultti (pohjalevyn alla)

Varyflex-seisomatelineen säätäminen käyttäjälle
Korkeussäätö
Ensin  mitataan  lapsen  pituus  lattiasta  kainaloon  ja  pys-
tytangot  säädetään  siten,  että  niiden  yläpäät  ovat  juuri 
ja juuri tämän mitan alapuolella; harmaat painoklemmarit 
poistetaan  pystyputkien  alaosasta,  valitaan  ohuemmissa 
putkissa näkyvistä rei’istä sopiva reikä ja klemmari 
asennetaan kohtaan, joka tuottaa sopivan korkeuden.

Polvituen säätäminen
Polvituki säädetään siten, että se tukee patellajännettä ja 
lukitaan tälle korkeudelle tuen alla olevien mustien kumi-
renkaiden avulla. 

Kantapäätuen säätäminen
Kantapäätuki säädetään ruuvien avulla asentoon, joka pi-
tää jalan oikeassa asennossa polvitukeen nähden.

Tukihihnan säätäminen
Aluksi varmistetaan, että rintakehähihna on mukavasti 
juuri kainaloiden alapuolella, sitten säädetään ja kiinnitetään 
pakarahihna mahdollisimman tiukalle lapsen takamuksen 
taakse ja tuetaan tähän asentoon mustien kumirenkaiden 
avulla.

Rungon jouston säätäminen
Varyflex  toimitetaan  jäykimmässä  säädössään.  
Säätäminen edellyttää telineen kääntämistä siten, että  
rungon alla olevaan lukituspulttiin päästään käsiksi.

Jouston  lisäämiseksi  molempia  lukituspultteja  kierretään

6 mm:n kuusiokoloavaimella vastapäivään

Suurin mahdollinen jousto syntyy yhden kierroksen verran 
kiertämällä.

Molempia  pultteja  suositellaan  kierrettäväksi  vain  
neljänneskierroksen verran kerrallaan, mikä jälkeen 
tarkistetaan syntynyt joustoaste.

Joustavuutta vähennetään kiertämällä lukituspultteja 

neljänneskierroksen verran kerrallaan myötäpäivään.

Tärkeä huomautus
Ensiksikin  suositellaan,  että  Varyflex-telineessä  vietettävä-

aika on rajoitettu ja käyttöaikaa lisätään asteittain 
päivä päivältä. Varyflex-telinettä on myös tarpeen säätää
lapsen kasvun myötä.

Lisävarusteet
Varyflex-telineen  käyttöaluetta  voidaan  laajentaa 
hyödyntämällä alla lueteltua laajaa lisävarustevalikoimaa:

1. Pyöräsarja 
2. Pöytä. 
3. Kaksinkertaiset rinta- ja pakarahihnat. 
4. Kantapään kohdistuskappaleet. 
5. Jalkahihnat. 
6. Jalkojen erottimet. 
7. Asennon epäsymmetrisyyden tukihihnat. 
8. Poikittainen tukitanko. 
9. Lisäsovituksia voidaan arvioinnin jälkeen sallia, ja 

Varyflex  voidaan  toimittaa  jäykkänä  seisomatelineenä
koodilla `RIGY’
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Terapeutit tietävät, että lapset, jotka eivät seiso, saavat 
huomattavaa  hyötyä  seisovaan  asentoon  tukemisesta. 
Tämä auttaa parantamaan lihasjänteyttä ja luuston kehit-
tymistä, mahdollistaa erilaisten yksinkertaisten toiminto-
jen suorittamisen, antaa itseluottamusta ja sallii painovoi-

man vaikuttaa eri elimiin. Nämä hyödyt ovat usein myös 
eduksi  ruuansulatuskanavan  toiminnalle,  jolloin  lapsen 
ruuansulatus paranee. 

Lasten  kliiniseen  tilaan  vaikuttavat  lisäksi  monenlaiset 
seikat, kuten se, ovatko he pitkiä vai lyhyitä, aktiivisia vai 
passiivisia.  Tällaisten  erojen  huomioon  ottaminen  edel-
lyttää seisomatelineen mahdollisimman runsasta 

säädettävyyttä – ‘jouston’ säädettävyys on Varyflex-telineen 
ainutlaatuinen ominaisuus. 

Tavanomaiset seisomatelineet voivat mahdollistaa kaikki 
edellä kuvatut edut, mutta monille lapsille on epämuka-
vaa olla tuettuna luonnottoman jäykkään asentoon, jolloin 

he saattavat joskus muuttua vähemmän yhteistyökykyisiksi.
Kontrolloimaton  jousto  saattaa  vastaavalla  tavoin 
olla joillekin lapsille pelottavaa.

Koska lapsen halukkuus ja innostunut osallistuminen on 
onnistumisen  olennaisen  edellytys,  tarvitaan  vaihtoeh-
to  jäykkyydelle  ja  kontrolloimattomalle  joustavuudelle. 

Varyflex-teline, jossa on mahdollista säätää joustavuus/
jäykkyysastetta, tarjoaa ideaalisen ratkaisun ja tekee siitä 
parhaan vaihtoehdon kaikille seisomatelinettä tarvitseville
lapsille.

KÄYTTÄJÄN MAKSIMIPAINO 35 KG 

JULKAISUAJANKOHTA ELOKUU 2015. 

DCS Joncare Limited tarjoaa arviointipalvelun, jonka avulla 
voidaan  tehdä  tarkoituksenmukaiset  valinnat  Varyflex-telineen
soveltuvuudesta ja sen lisävarustevalikoimasta. Yhtiö 
suosittelee  vahvasti,  että  arvioinnit  suorittaa  jälleenmyyjä-

verkoston  henkilöstö  lapsen  oman  pätevän  terapeutin  
valvonnassa.

Vastuuvapauslauseke
Varyflex  ei  välttämättä  täytä  kaikkien  seisomarajoitteisten 
lasten tarpeita. Seisomarajoitteiden kompleksisen luonteen 
huomioiden ei esitetä väitteitä, joiden mukaan Varyflex 
ehdottomasti korjaisi, hillitsisi tai estäisi skolioosia. Varyflex-
telinettä tulee käyttää ainoastaan pätevän terapeutin 
valvonnassa tehdyn arvioinnin jälkeen. 

Jälleenmyyjä:

Rehaco Oy

Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu 

040 705 5886

info@rehaco.fi 


	Dia 1
	Dia 2

