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MUKAAN PÄÄSEMINEN ON TÄRKEINTÄ.
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…ESITTELEMME SCALLOP-TUOTEPERHEEN
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Scallop Also4You
Kuvittele koko perhe istumassa yhdessä.

Tiedämme kaikki, miten hienoa on viettää laatuaikaa ystävien ja 
perheen parissa, oli se sitten istumista päivällispöydän ympärillä 
tai koulussa. Istuimen löytäminen erityistarpeita edellyttävälle 
lapselle ei ole helppoa. Scallop on sitä vastoin ainutlaatuinen ja 
hauska tuoli, joka keskittyy kolmeen tekijään, jotka ovat 
YKSINKERTAISUUS, KANNETTAVUUS ja MONIKÄYTTÖISYYS. 
Se tarjoaa istuinratkaisun henkilöille, joiden istuminen lattialla tai 
tuolissa edellyttää lisätukea. Tämä kevyt ja tyylikäs istuin 
mahdollistaa osallistumisen jokapäiväisiin toimintoihin koko 
perheelle. Istuinta voidaan käyttää eri ikäryhmille ja monenlaisiin 
toimintoihin. 
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…PUNAINEN JA SININEN KOKO 4

...SININEN JA PUNAINEN KOKO 3



Sopiva koko 
sinulle, sopiva 
koko jokaiselle!
Jokaisen tarpeen täyttämiseksi olemme suunnitelleet 
kaikille sopivan tuolin. Scallop on saatavana neljässä 
koossa, kahden tyylisenä ja neljänä värinä, jotka ovat 
kaksipuolisia.

…VIHREÄ JA HARMAA KOKO 2

… HARMAA JA VIHREÄ KOKO 1
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Käyttäjän mittaaminen 
oikeankokoisen Scallopin
valitsemiseksi

Käytettävissä on 4 kokoa, jolloin on olennaisen tärkeätä osata 
valita oikea koko suurimman hyödyn sekä mukavuuden ja 
turvallisuuden saamiseksi Scallopista. Käytä apuna oheista 
mittauskaaviota käyttäjän mittaamiseksi Scallopin sopivimman 
koon valitsemiseksi.

B

KÄYTTÄJÄN MITAT

Lantion leveys (A)

Selän pituus (B)

Maksimipaino

 15 - 21 cm 
 5¾” - 8¼”

 33 - 38 cm 
 12¾“- 14¾”

 15 kg
 33 lb

Koko 1 Koko 4Koko 3Koko 2

21 - 24 cm 
8¼” - 9¼”

38 - 42 cm 
14¾” - 16 ½”

22 kg
48.5 lb

 24 - 27 cm
 9¼” - 10½”

 42 - 47 cm
 16½” - 18½”

 29 kg
 64 lb

27 - 38 cm
10½” - 14¾”

47 + cm
18½” + 

70 kg 
154 lb



w

Yksinkertainen 

Kannettava (kevyt) 

Monikäyttöinen

2 toimintoa yhdessä tuotteessa – käyttö lattialla tai tuolissa

Käyttäjäystävällinen

Helppo koota ilman työkaluja

Tyynyt on helppo irrottaa puhdistamista varten

Miksi valita Scallop?
Koska se on...
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Karkeamotoriikan luokitusjärjestelmä (GMFCS)

Taso I Taso II Taso  III

“SCALLOP, IHANTEELLINEN 

VÄLINE  JO VARHAISESSA 

VAIHEESSA ”



Soveltuuko Scallop myös minulle?
Tämä tuote soveltuu lapsille, joiden GMFCS-taso on 1-3, lapsille, jotka vaativat hieman 
lisäapua lattialla tai tuolissa istuessaan. Tämä tuote soveltuu myös erinomaisesti 
lapsille, joilla on oppimisvaikeuksia, esim. autismia, sillä se tarjoaa kosketusärsykkeitä, 
jotka antavat lapselle varmuutta ja sallii heidän rentoutua ja toimia keskittyneesti. Koska 
Scallop on erittäin kevyt, se on hyvin vaivattomasti siirrettävissä minne tahansa. Scallop 
on täydellinen tuote otettavaksi mukaan piknikille puistoon, koulun oppitunnille, 
mummolaan teelle tai mukavaan ravintolaan.
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Yksinkertaisuus on valttia
Scallop on suunniteltu yksinkertaiseksi ilman turhuuksia. Se 
koostuu joustavasta simpukkamaisesta rungosta, joka antaa 
tukea muttei estä liikkumista, ja pysyy koossa tarrapintojen 
avulla. Scallop toimitetaan miellyttävällä ja tyylikkäällä 
tyynyllä, kahdella hihnalla, kahdella kantokahvalla, vyöllä ja 
istuinkiilalla varustettuna. 

Koot 1 ja 2



ILMAN HANKALUUKSIA JA STRESSIÄ.....

KOOT 3 JA 4

Tarrapinnat rungon säätämiseksi 

Irrotettava tyyny on helppo puhdistaa 

3-pistevyö koolle 1 ja 2

2-pistevyö koolle 3 ja 4

2 kiinnityshihnaa tuolia varten

2 kantokahvaa helpottavat kuljettamista 

Mukavuutta lisäävä istuinkiila
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KÄTEVÄ KANTAA

HELPPO KULJETTAA

...KEVYT JA MUKANA



ÄLÄ UNOHDA OTTAA SISARUKSIANI MUKAAN

PAINO ALLE 2 KG

MINUT VOI KANTAA KAIKKIALLE
PAKKAA PYYHE JA AURINKOVOIDE 
MUKAAN JA OTA MINUT MUKAAN 
RANNALLE
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Monikäyttöisyys säilyy
Scallop soveltuu pitkäaikaisen istumisen lisäksi myös 
monenlaisiin tuoleihin antamaan lisätukea pöydän äärellä ja 
mahdollistamaan osallistumisen arkipäivän askareisiin.

TODELLA MONIKÄYTTÖINEN!

comes

es”



“Scall “SCALLOP VOITTAA 

ISTUMISEN ESTEET”

sittin
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ANTAA TUKEA LIIKKUMISTA

ESTÄMÄTTÄ
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“MIETI UUDELLEEN,MIKÄ ON TUOLINTEHTÄVÄ”



Kehitetty yhteistyössä käyttäjien, 
perheiden ja terapeuttien kanssa

“rethink what a seat should do”

Mahdollistaa pitkäaikaisen istumisen 

Mahdollistaa käyttäjän istumisen tuolissa 

Estää käyttäjän istumisen W-asennossa 

Tarjoaa kosketusärsykkeitä

Suoristaa istumisasentoa

Auttaa alaselän asentohallinnassa 

Tapa, jolla tuote taipuu vartalon ympärille 
käyttäjän nojautuessa taaksepäin antaa 
hänelle turvallisuuden tunteen

Stimuloi tasapainoa liikkeitä estämättä

Rohkaisee aktiiviseen osallistumiseen

Kevyiden materiaaliensa ansiosta istuin 
on helppo kantaa ja kuljettaa

Helppo koota ja purkaa ilman työkaluja  

LUE TARINA SCALLOPISTA JA SEN SUUNNITTELIJASTA 
OSOITTEESSA WWW.ALSO4ME.COM

23



W

”TÄMÄ ON EKA KERTA 
KUN ISTUN PÖYDÄN 
ÄÄRESSÄ OIKEASSA 
TUOLISSA.”
Kristoffer, 10 vuotta, CP-oireyhtymä



W

Kristofferin tarina
Kristoffer on 10-vuotias ja hänellä on diagnosoitu CP-oireyhtymä. Hän 
liikkuu päivittäin aktiivipyörätuolissaan. Koulussa ja kotona hän istuu 
joko pyörätuolissaan tai työtuolissaan. Useimpien lasten tavoin hän 
viettää mielellään aikaa nuoremman sisarensa Kirstinen ja parhaan 
kaverinsa Danielin kanssa. Hän pelaa mielellään Playstationia, 
harrastaa palloleikkejä ja paljon muutakin. Kristofferilla on vaikeuksia 
lattialla istumisessa, eikä ole koskaan kyennyt istumaan pöydän 
ääressä tavallisessa tuolissa. Kristoffer ja hänen perheensä olivat 
etsimässä kevytrakenteista istuinta, joka voisi mahdollistaa hänen 
istumistarpeensa lattialla ja tuolissa. 
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 “KRISTOFFER ON TAVALLISESTI 
HYVIN LEVOTON UUSIIN VÄLINEISIIN 
TUTUSTUESSAAN. OLEN YLÄTTYNYT, 
MITEN HYVIN HÄN TOTTUI TÄHÄN 
TUOTTEESEEN”     Kristofferin terapeutti

Scallop & Kristoffer
Meillä oli ilo tehdä vierailu Kristofferin luo hänen koulullaan. 
Kristoffer käyttää pyörätuolia ja hänen on hyvin vaikea istua 
lattialla. Hän pyrkii nojautumaan eteenpäin ja pyöristämään 
selkäänsä pitääkseen itsensä tasapainossa, ja hänen on 
hyvin vaikeata tehdä asioita käsillään kaatumatta taaksepäin.

Vierailumme aikana leikimme pallolla Kristofferin kanssa 
hänen istuessaan lattialla ilman apuvälineitä. Hän ei 
valitettavasti kyennyt leikkimään pallolla taaksepäin 
kaatumatta, kun hän kohotti käsiään ottaakseen pallon kiinni.



”VOINKO OTTAA SEN KOTIIN”

“SIINÄ ON TOSI KIVA ISTUA JA 
SE ON HAUSKAA, KOSKA SE 
LIIKKUU HIEMAN” Kristoffer

Kristoffer

Kristoffer

Tarjosimme tämän jälkeen Kristofferille 
mahdollisuutta kokeilla samaa palloleikkiä 
Scallopia käyttäen. Kristoffer istui koon 3 
Scallopissa ja tulokset olivat fantastiset! Kristoffer 
ei pelkästään pystynyt ottamaan palloa kiinni, 
vaan myös heittämään sen takaisin. Kristoffer 
istui Scallopissa mukavasti ja nautti suuresti 
pallon pelaamisesta!

Scallop tarjosi Kristofferille tuen, jota hän tarvitsi, 
estämättä hänen kykyään liikkua vapaasti  
istuessaan. Scallop antoi Kristofferille, joka on 
normaalisti hyvin hermostunut uusista välineistä, 
luottamusta uusiin tuotteisiin, itsevarmuutta 
kurkottamaan palloon ja ottamaan sen kiinni 
pelkäämättä taaksepäin kaatumista. Kristoffer 
ilmaisi äänekkäästi ilonsa Scallopia 
käyttäessään. 

Scallop antoi Kristofferille mahdollisuuden leikkiä 
ensimmäistä kertaa lattialla itseensä luottaen!

“SAANKO ISTUA UUDESTAAN
TUOHON TUOLIIN?”
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“TÄMÄ ON ENSIMMÄINEN KERTA 
KUN KRISTOFFER ON ISTUINUT 
KANSSAMME PÖYDÄN ÄÄRELLÄ 
ILMAN PYÖRÄTUOLIAAN”
Maria, Kristofferin äiti



“SIINÄ ON TOSI KIVA ISTUA JA TYKKÄÄN 
KUN VOIN ISTUA JA LEIKKIÄ VELJENI 
KANSSA” Kirstine, 7 vuotta,

Kristofferin sisar.

“JOSKUS ON HANKALA LEIKKIÄ 
YHDESSÄ, MUTTA SCALLOPISSA 
PYSTYMME SIIHEN”
Daniel, 8 vuotta, Kristofferin ja Kirstinen veli

Tapasimme myöhemmin Kristofferin perheen, hänen 
äitinsä, sisarensa Kirstinen ja koulukaverinsa 
Danielin. Koko perhe otti Scallopit mukaan 
ulos kokeiltavaksi!

He menivät aluksi ravintolaan, jossa Kristoffer kykeni 
ensimmäistä kertaa poistumaan pyörätuolistaan ja 
liittymään samalle korkeudelle muun perheensä 
joukkoon pöydän ympärille. Tämä oli fantastinen ja 
tunteikas hetki sekä Kristofferille että hänen 
äidilleen. Kristofferilla oli ensi kertaa vapaus ja 
itsevarmuutta ateriointiin ja mukanaoloon pöydän 
ääressä yhdessä muiden kanssa. 

Koska Scallop on erittäin kevyt, äidin oli 
helppoa pujottaa tuote pyörätuolin työntökahvaan 
ja liikkua vaivattomasti ympäriinsä.

Tämän jälkeen perhe nautti auringosta ja 
siirtyivät istumaan puistoon jäätelöitä nauttimaan. 
Koko perhe pystyi istumaan ja rentoutumaan 
yhdessä omassa Scallopissaan, ja Kristoffer pystyi 
leikkimään pallolla luottavaisesti Danielin ja Kirstinen 
kanssa. 

“ON AIVAN IHANAA KUN KRISTOFFER VOI 
OLLA KANSSAMME SAMALLA KORKEUDELLA 
PÖYDÄN ÄÄRELLÄ!”  Maria, Kristofferin äiti
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Kun Jonah istuu jakkarallaan aterioimassa, hän on 
aina polvillaan tai jatkuvassa liikkeessä. Hänen 
pitämisensä paikoillaan on usein vaikeaa ja 
häiriötekijät saavat hänet helposti nousemaan pois 
jakkaralta. Kun sijoitimme hänet Scallopiin, hän 
laski välittömästi jalkansa alas ja istui mukavasti 
hyväryhtisenä iPadillaan pelaten.

Jonahin tarina
Jonah on 5-vuotias ja hänellä on vaikea autismi ja hyper-
mobiliteetti. Hän on hyvin vilkas ja on koko ajan liikkeellä 
suosikkileikkikalunsa, iPadinsa kanssa. Hänen pitämisensä 
istumassa paikallaan ja hyvässä asennossa saattaa olla 
hyvin haastavaa, mutta hänellä on kuitenkin aistitoimintojen 
häiriö ja hän rakastaa turvallisuuden tunnetta. Kokeilimme 
Scallopia kahdessa paikassa, joita hän rakastaa, eli 
leikkihuoneessamme ja myös keittiön jakkaralla, jossa hän 
syö kaikki ateriansa.

Jonahin leikkiessä leikkihuoneessa hän on usein sohvalla 
tai istumassa lattialla W-istuma-asennossa (näkyy kuvissa), 
mikä ei ole hyväksi hänen reiden takaosan lihaksilleen, 
lonkilleen eikä polvilleen. Alhaisen lihasjänteytensä ja hyper-
mobiliteettinsa johdosta hänen ryhtinsä on usein huono, ja 
tätä on haastavaa yrittää korjata, koska hän on koko ajan 
liikkeellä.

Kun sijoitimme Jonahin Scallopiin, hän vaikutti välittömästi 
tyytyväiseltä ja olonsa mukavaksi tuntevalta. Hän ei lainkaan 
pyrkinyt siitä pois ja jopa hieman levoton, kun avasimme 
hänen turvavyönsä. Hän istui tuolissa hyvin ja sen 
simpukka-mainen runko tuntui miellyttävältä hänen 
ympärillään, koska sai hänet tuntemaan olonsa turvalliseksi 
ja mukavaksi.

“SCALLOPILLA MATKATAAN MAAILMAN TOISELLE PUOLEN
AUSTRALIAAN”



SCALLOP ON LOISTAVA TUOTE, SILLÄ SE  ON 
HELPPO KULJETTAA MUKANA JA AUTTAA 
JONAHIA ISTUMAAN HYVIN. SE ON FANTASTINEN 
APU ATERIOINNISSA PÖYDÄN YMPÄRILLÄ JA 
TURVALLISUUDEN TUNTEEN AIKAANSAAMISESSA.

ME KAIKKI RAKASTAMME SCALLOPIA!
Rebbecca & Tim, Jonahin & Samanthan vanhemmat

Tämä on täydellinen ratkaisu aterioiden aikana, sillä hän 
kykenee istumaan onnellisena eikä juokse pois.

Hänen 8-vuotiaalla sisarellaan Samanthalla oli myös 
erinomainen tilaisuus päästä istumaan hänen kanssaan 
ja  pelaamaan iPadilla. Scallop on todella 
monikäyttöinen sekä Jonahille että Samanthalle. Sitä 
voidaan käyttää joka puolella talossa leikkimisen aikana 
ja myös apuna aterioiden yhteydessä. Tämä on usein 
muutoin vaikeaa Jonahin juostessa ympäriinsä, jolloin 
Samanthan on vaikea viettää aikaa hänen kanssaan.
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scallop
Nyt saatavissa:
www.omaarki.fi

Tulevaisuuden tasalla
R82 on markkinoiden johtava liikuntarajoitteisten lasten apuvälineiden 
toimittaja pitkälle kehitetyllä tuotevalikoimallaan, johon sisältyy 
istumisen, seisomisen, kylpemisen ja kuljetuksen apuvälineitä. Lasten 
tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, joiden avulla heille tarjoutuu suurin 
mahdollinen vapaus ja uusia tilaisuuksia liikkumiseen.

Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 (PL13)
02610 Espoo
Puhelin: (09) 5099 331
Email: algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi




