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Wheellator® Seppo 

Seppo on monitoimikävelyteline, joka on tarkoitettu mahdollistamaan käyttäjälleen 

mahdollisimman aktiivinen elämä.

Olet sitten Sepon käyttäjä tai hoiva-alan ammattilainen, Seppo tuo arkeesi monipuolisuutta, 

turvaa, helppoutta sekä vapautta.



Haasteet hoivatyön arjessa

Suurimmalle osalle hoiva-alalla työskentelevistä on kahden apuvälineen ongelma varmasti 
liiankin tuttu arjen vaikeuttaja. Epäergonomiset asennot ovat läsnä työssä. Usein myös 
käytävillä kuljettaessa perässä vedettävä pyörätuoli jää kiinni esim. siivouskärryyn tai 
seinän kulmaan, koska suoraanhan se ei kulje niin kuin toivoisi.

Sepon kanssa sinun ei tarvitse kuljettaa kahta apuvälinettä. Ei siis enää epäergonomisia 

asentoja ja epävarmaa liikkumista kuljettaessa toista apuvälinettä perässä. Et myöskään 

tarvitse kollegaa tuomaan kiireessä pyörätuolia alle, kun asiakkaan voimat ehtyvät. Seppo 

tuo siis turvaa myös sinun päiviisi.

Entäs aurinkoinen talvi- tai kesäpäivä, kun kaikilla olisi ulkona mukavaa yhteistä 

tekemistä? Kuinka hallita useampi asiakas, joilla voimat voivat ehtyä nopeastikin kesken 

ulkoilun.

Näihin ja moniin muihin ongelmiin on nyt ratkaisu! WHEELLATOR® Seppo!



Haasteet hoivatyön arjessa

Kahden apuvälineen ongelma; rollaattori ja pyörätuoli

• Voi synnyttää erilaisia tapaturmia

• Tuttu ongelma hoitajille vanhainkodeissa, hoivakodeissa ja sairaaloissa

• Aiheuttaa epäergonomisia asentoja avustajille

• Hoitajien työajan käyttäminen ”turhaan”

• Kahden laitteen viemä tila ja kustannukset 

• Rajoitukset liikkuvuudessa ja joustavuudessa 

• Väärinkäyttö ja siitä johtuen huono asento/ryhti



Kuinka optimoida ja tehostaa työajan käyttöä

Enemmän aikaa ja tehokkaampaa työajan käyttöä.

Muutamia esimerkkejä mainitakseni:

Henkilökunnan työtunnit ovat arvokasta ja kallista aikaa, jota ei halua hukata.
Usein wc käynteihin tai matkaan ruokalaan voi kulua kohtuuttoman paljon aikaa ja viedä 
usein jopa kahden hoitajan työpanoksen. Tänä aikana voisi toinen hoitajista tehdä 
hyödyllisempääkin työtä. Miltä kuulostaisi, jos parhaassa tapauksessa voitaisiin molemmat 
hoitajat vapauttaa matkan ajaksi muihin töihin?

Tokihan ruokalaan voidaan mennä myös pyörätuolilla, mutta miten käy asiakkaan 
aktiivisuuden tällöin? Parempi kuntoiset asiakkaat työllistävät vähemmän työntekijöitä, 
ovat pirteämpiä sekä tyytyväisempiä arkeensa.

Sama pätee esim. ulkoilupäiviin. Voisiko nämä hoitaa pienemmällä hoitaja määrällä ja 
kenties tällöin jäisi aikaa enemmän myös heille, jotka eivät ulos syystä tai toisesta voi 
lähteä? Tässäkin ulkoilupäivän aktiivisuus tulee jatkossa arvoon arvaamattomaan.



Wheellator® Seppo antaa lisäarvoa yritykselle

Suuret ikäryhmät vanhenevat:
Suomessa oli vuoden 2015 lopussa 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä 1 123 103.
Hoiva-ala kasvaa ja samalla tulee kasvamaan kilpailu alalla. Ihmisten valinnanvapaus ja 
yksityisen sektorin palveluiden yleistyvä käyttö tuovat kysyntää palveluiden tarjontaan.
Kun asiakas kysyy, mitä teillä tarjotaan? 

Monipuolisuus arjessa:
Ulkoilupäivät, aktiivisempi arki, hoitajilla enemmän aikaa asiakkaille, henkilökohtaisempi
palvelu sekä aktiivisen kuntoutuksen tarjoaminen ovat suuria valtteja.

Asukkaiden kuntoutus:
Seppo mahdollistaa aktiivisemman, monipuolisemman sekä koko ajan arjessa läsnä 
olevan kuntoutuksen.

Palveluiden laajuus:
Tuo monipuolisuutta, helppoutta ja viihtyvyyttä sekä asiakkaille, että työntekijöille.



Asiakkaidemme kokemuksia

”Molemmat Sepot ovat aktiivisessa käytössä päivittäin. Lepohetket kesken kävelyn 
onnistuvat nyt joutuisasti, kun ei tarvitse kuin pyöräyttää Seppo ympäri ja pyytää liikkujaa 
istahtamaan siihen. Myös hoitajalla on helpompaa ja ergonomia toteutuu paremmin, kun on 
Seppo turvana. Värit ovat hyvät, aivan kuin ne innostaisivat enemmän lähtemään liikkeelle!” 

“Olen se onneton, joka raskausaikana mursi toisen ja venäytti toisen nilkkansa.
Kiitän erittäin suuresti kävelytelineen lainasta, sain erittäin paljon helpotusta arkeeni! 
Kurkistin esitettänne, jossa todetaan, ettei teline ole tarkoitettu pyörätuolin korvaajaksi, 
omassa tilanteessani se kuitenkin korvasi pyörätuolin täysin. Haimme alkuun kunnon 
pyörätuolin myös vuokraan, palautimme sen kuitenkin melko pian, sillä Wheellator™ oli 
minun käyttööni paras ratkaisu. “ –Yksityinen henkilö

“Yksi hyvä käyttäjäryhmä Wheellatorille® on valikoidusti COPD (keuhkoahtaumatauti) -
asiakkaat. Heillä liikkuminen on erittäin tärkeää, mutta vaatii usein taukoja ja osalla 
loppumatkan kelaillen tai jopa toisen auttamana. Tässä ne kaikki järjestyy samalla 
välineellä joten uskaltaa lähteä pidemmälle.” – Apuvälinelainaamo 



Mitä asiakkaat sanovat

”Suurin plussa monitoimikävelytelineessä on sen kääntyminen pienessä tilassa. Telineen sai 
kääntymään paikallaan siten, että se mahdollisti apuvälineen käytön myös esim. vessareissuilla. 
Pyörätuolilla ei ollut puhettakaan, että tätä olisi pystynyt tekemään. Kävelytelineen hyvistä
kahvoista sai myös oikein hyvin tukea siirtymisissä. Jo nämä seikat tekivät apuvälineestä minulle 
korvaamattoman.” –Yksityinen henkilö

”Kevyt kelailla ja saa samalla treeniä vatsalihaksille ja koko ylävartalon
lihaksistoon enemmän kuin tavallisella pyörätuolilla kelaillessa.” 
– Apuvälinelainaamo

“Korkeussäätö toimin hyvin 180 cm pitkälle käyttäjälle, ja istuin toimi hyvin levätessä. Käyttäjä koki 
pyörätuolirollaattorin tukevaksi ja samanlaista palautetta saatiin myös sivullisilta, jotka kiinnostuivat 
Wheellatorista®, kun kuljimme sairaalan käytävillä.” 
– Sairaala ja apuvälinelainaamo

”Keuhko-osastolla Wheellator® käyttäjä voisi olla esimerkiksi vaikea-asteinen COPD-potilas, 
keuhkofibroosipotilas tai tehohoitojakson jälkeen kuntoutuva potilas. 
– Apuvälinelainaamo



Wheellator® Seppo

Tekniset tiedot:

- Ajaton muotoilu

- Sisä- ja ulkokäyttöön

- Teräsputkesta valmistettu runko, joka mahdollistaa 10 vuoden käyttöiän 

- Työntöaisat on valmistettu kromatusta metalliputkesta, korkeudensäätö väli 

81cm - 91cm, mahdollistaa 1,50m - 1,95m käyttäjäpituuden

- Kahvat ovat pehmeää muovia, johon on lisätty kumia parantamaan otetta 

- Selkänojan korkeussäätö mahdollistaa käytön erikokoisille käyttäjille ja estää 

kaatumisen taaksepäin

- Irrotettavat jalkalaudat, joiden avulla saadaan lisätilaa ja mukavuutta 

- Vakioistuinkorkeus on 57cm

- Istuin on valmistettu säänkestävästä polyuretaanista 

- Pitkäkestoinen metallinen jarruvaijeri ja rumpujarru. Jarru toimii vauhdin 

hidastajana liikkeellä ollessa sekä parkkijarruna

Valmistettu Suomessa, CE sertifioitu; vastaa standardin SFS-EN ISO 11199-2 vaatimuksia, luokittelu 

SFS-EN ISO 11199: 120606



Wheellator® Seppo

Tekniset tiedot:

- Maksimileveys 68,5cm, mahdollistaa hyvän vapauden liikkua ja mahtuu 

normaalista ovesta (73 cm)

- Paino 16,5kg, käyttäjän maksimipaino 150kg, antaa vakautta siis myös 

hieman painavammille henkilöille 

- Etukorin kantavuus on 9kg, joten voit tuoda ostoksesi kotiin helposti

- Väri: vihreä, musta tai oranssi (erikoistilauksiin räätälöinti mahdollisuus) 

- Leveät 200x50 mm puhkeamattomat kuulalaakeroidut eturenkaat, joiden 

avulla pääset pienien esteiden yli, niitä ei myöskään tarvitse täyttää

- Kuulalaakeroidut nailonvanteet, jotka mahdollistavat laitteen kääntymisen 360 

astetta pienessä ympyrässä

- Pikalukolla kiinnitetyt takarenkaat, vakiokoko 24”, umpikumia (pyynnöstä 

myös ilmatäytteiset), takaa hyvän vakauden, ei tarvitse huolehtia niiden 

puhkeamisesta 

- Käyttäjän pituus: 1,50m – 1,95m, erikoiskoot tilauksesta

Valmistettu Suomessa, CE sertifioitu; vastaa standardin SFS-EN ISO 11199-2 vaatimuksia, luokittelu 

SFS-EN ISO 11199: 120606
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