
  

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 omaishoi-
taja jo pitkään. Armin avulla tuolista nousu ja 

kuntoutus onnistuu peremmin.”

“

- 

Perinteinen 
Armi Classic Aktiivituoli

-  Armi auttaa ylös ja kuntouttaa
-  Helpottaa oloa, kun selkä, lonkka tai polvet vaivaavat
-   Vahvistaa lihaskuntoa ja tasapainoa

Armi Aktiivituolit ovat 
hoivakotimme ylivoimaisesti 

suosituimmat tuolit.
 Asukkaat pitivät niistä niin 

paljon, että meidän oli 
hankittava niitä lisää. 

“

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

AKTIIVITUOLI

www.armi-aktiivituoli.fi

 Armi auttaa 
palveluasumisessa

-  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 fysio-
   terapeutti voi hyödyntää kuntouttaessaan asiakkaitaan.

-  Hoivakoteihin ja julkistiloihin tarkoitetut Armi Aktiivituolit toimi-
   tetaan hoivakankaalla, joka on kulutusta kestävä, likaa hylkivä,  
   nesteitä läpäisemätön ja paloturvallinen.

-  Armi on CE-hyväksytty lääkinnällinen laite. 

-   Armi Aktiivituoli on erinomainen seniorituoli
     hoivakotiin, vanhainkotiin, sairaalaan tai
     julkisiin tiloihin.

-  Aktiivituoli helpottaa hoitajan työtä ja se myös 
   vapauttaa hoitohenkilöstöä muihin tehtäviin.

-  Se auttaa nousemaan ja kehittää lihaskuntoa,
    jolloin tasapaino paranee ja kaatumisriski
    pienenee.
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