
XXL-Rehab Minimaxx – Taittuva pyörätuoli 

Suunniteltu vahvarakenteiseksi ja toimivaksi isokokoisille käyttäjille! 

 

 

 

 

 

 

Työntökahva 

Takapyörä 

kelausvanteella 

Akseliholkki – 

painopisteen 

siirtämistä 

varten 

Kaatumaeste 

Seisontajarru 

Etupyörä 

Selkänoja verhoilulla 

Pikalukitustappi 

Irrotettava käsinoja 

Pyörätuolin runko 

Jalkalauta 

- Tätä tuotetta ei tulisi käyttää ilman terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistusta. 

- Mikäli käyttäjän paino ylittää tuotteen maksimipainokapasiteetin, käyttö aiheuttaa riskin 

tuotteen vioittumiseen. 

- XXL-Rehab tai maahantuoja eivät  ota vastuuta tuotteen virheellisestä käytöstä. 

- Mikäli tuotteesta puuttuu osia, ota yhteys jälleenmyyjään HETI. Älä käytä korvaavia osia. 

- XXL-Rehab tai maahantuoja eivät ole vastuussa vioista tai vahingoista, jotka johtuvat 

suorasti tai epäsuorasti valtuuttamattomien henkilöiden huoltotoimenpiteistä. 
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TEKNISET TIEDOT 

Maksimipainoraja                     325 kg 

Istuimen korkeus                      43 cm 

Istuimen syvyys                       46 cm 

Selkänojan korkeus                        51 cm 

Paino                 noin 27 kg 

Minimaxx Standard 

Tilausnro (56 cm leveä)        0100-056-000 

Tilausnro (61 cm leveä)        0100-061-000 

Tilausnro (66 cm leveä)        0100-066-000 

Tilausnro (71 cm leveä)        0100-071-000 

Minimaxx Disk 

Tilausnro (levyjarrullinen, 56 cm leveä)       0109-056-000 

Tilausnro (levyjarrullinen, 61 cm leveä)       0109-061-000 

Tilausnro (levyjarrullinen, 66 cm leveä)       0109-066-000 

Tilausnro (levyjarrullinen, 71 cm leveä)       0109-071-000 

   

LISÄVARUSTEET             Tilausnro 

Leveä säädettävä jalkalauta, oikea       0100-099-010 

Leveä säädettävä jalkalauta, vasen       0100-099-011 

Pohjetuki / amputaatiotuki, nouseva       0100-099-015 

Käsinojat ”Butterfly”, pari        0100-099-005 

Käsinojat ”SPORT”, pari        0100-099-006 

Tippateline ja happiteline, halkaisija 10 cm       0100-099-020 

Pöytä Minimaxx, yleismalli        0100-099-001 

 



KÄYTTÖÄ VARTEN 

 Varmistaaksesi tuotteen oikeanlaisen käytön, ole hyvä ja lue nämä ohjeet huolellisesti ennen 

tuotteen käyttöä. Kiinnitä erityistä huomiota kohtiin, jotka on merkitty huomiomerkillä . Muista 
myös, että  ehkäistäksesi käyttäjän loukkaantumisen vain koulutetun hoitohenkilöstön tulisi 
opastaa tuotteen oikea käyttö. 

  

KÄYTTÖ 

XXL-Rehab Minimaxx on vankkarakenteinen pyörätuoli, joka on tarkoitettu maksimissaan 325 kg:n 

painoisille käyttäjille. Tuote soveltuu myös käyttäjille, joilla on monta eri diagnoosia. 

Pyörätuolin takapyörät voidaan säätää kantamaan suurin osa käyttäjän painosta, tehden 

pyörätuolin helpommin hallittavaksi. 

Työntökahvat ovat suunniteltu siten, että avustajat voivat käyttää ruumiinpainoaan pyörätuolin 

kääntämiseen ja työntämiseen. 

Jalkalaudat ovat suunniteltu siten, että kumpikin niistä kestää 100 kg painon. Jalkalautoja voi 

säätää sivuttaissuunnassa, mahdollistaen niiden käytön jalat yhdessä tai erillään. 

XXL-Rehab Minimaxx soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Suositellut lämpöolosuhteet käyttöä 

varten ovat alimmillaan -5 °C ja enimmillään +40 °C, muutoin materiaalit saattavat tuntua 

epämukavilta. 

 

ERITYISMAININNAT 

Käyttäjän kuljettaminen kiinnitettynä pyörätuolissa moottoriajoneuvon kyydissä 

XXL-Rehab ei suosittele käyttäjän siirtämistä kiinnitettynä pyörätuoliin moottoriajoneuvon 

kyydissä, sillä pyörätuolia ei ole törmäystestattu. 

 

 

 

 

 

 

 



TURVALLISUUSMAININNAT 

Varoitukset 

Ensimmäisen käyttökerran aikana, suorita harjoituksia joko terapeutin tai terveydenhuollon 

ammattilaisen kanssa. Tämä varmistaa, että voit turvallisesti kurkottaa, nojata ja siirtyä 

pyörätuolista / –tuoliin turvallisesti ja että tunnet turvallisuusrajat hyvin. 

 Älä yritä kurkottaa esineitä, jos joudut siirtymään eteenpäin istuimessa. 

 Älä yritä nostaa lattialta esineitä, jos joudut kurkottamaan polviesi välistä. 

 Älä yritä kurkottaa esineitä takaasi, jos joudut nojaamaan selkänojan yli. 

 Älä yritä muuttaa istuma-asentoasi/painopistettäsi kurkotuksen suuntaan, sillä tämä VOI 

aiheuttaa pyörätuolin kaatumisen. 

 Älä koskaan käytä rullaportaita siirtyessäsi kerroksesta toiseen. 

 Älä yritä pysäyttää liikkuvaa pyörätuolia seisontajarruilla. 

 Laita aina seisontajarrut päälle molemmista pyöristä kun pyörätuoliin/-tuolista siirrytään. 

 Älä yritä ajaa yli 9° kallistuskulmassa olevista rinteistä. 

 Älä yritä ajaa rinteistä jotka ovat jäässä, märkiä tai öljyssä. 

 Älä yritä ajaa esteiden yli, erittäin epätasaisten pintojen yli jne. Tämä voi aiheuttaa pyörätuolin 

kaatumisen joka voi johtaa henkilövahinkoihin. 

 Älä koskaan käytä valtuuttamattomia osia, lisävarusteita jne., sillä tämä mitätöi kaikki takuut. 

 Älä koskaan nosta pyörätuolia mistään irtoavasta osastaan (käsinojat, renkaat, selkänoja, 

jalkalaudat jne.) 

 Älä koskaan irrota kaatumaesteitä. 

 Älä käytä jalkalautoja jalansijana pyörätuoliin/-tuolista siirryttäessä. 

 Älä yritä kallistaa pyörätuolia ilman avustusta. 

 Älä koskaan seiso pyörätuolin rungon päällä. 

PAINONNOSTOHARJOITUKSET 

XXl-Rehab Minimaxxia ei ole suunniteltu tai testattu käytettäväksi painonnostoharjoittelun aikana. 

Jos XXL-Rehab Minimaxxia kuitenkin käytetään painonnostoharjoituksissa, XXL-Rehabia, 

maahantuojaa tai jälleenmyyjää ei voida asettaa vastuuseen minkäänlaisesta henkilövahingosta; 

myös kaikki takuut raukeavat välittömästi. 



XXL-REHAB MINIMAXXIN TURVALLINEN KÄYTTÖ 

Pyörätuolin turvallinen käyttö vaatii käyttäjältä ja avustajalta käyttöohjeiden hyvän tuntemuksen. 

Analysoikaa terapeutin kanssa tekniikoita, joilla siirrytään pyörätuoliin/-tuolista, kurkottaa esineitä 

jne. Tämä varmistaa tiedon siitä, mitä kannattaa ja ei kannata tehdä pyörätuolia käytettäessä. On 

tärkeää harjoitella kaikkia siirtymistekniikoita niin pitkään, kunnes käyttäjä tuntee olonsa täysin 

turvalliseksi ja varmaksi. Tämä mahdollistaa ajamisen yleisimmistä rakenteellisista esteistä. 

 

Vakaus ja tasapaino 

Pitääksesi pyörätuolin mahdollisimman vakaana, pidä yllä aina kunnollinen tasapaino. Pyörätuoli 

on suunniteltu pysymään pystyssä jokapäiväisissä aktiviteeteissa, olettaen että et siirry 

painopisteen toiselle puolen. 

Miltei kaikki aktiviteetit pyörätuolissa aiheuttavat painopisteen siirtymisen. Monet aktiviteetit 

vaativat kurkottamista, nojaamista tai siirtymistä pyörätuolista/-tuoliin. Nämä liikkeet aiheuttavat 

muutoksen pyörätuolin normaaliin tasapainoon, painopisteeseen ja painonjakaumaan. 

Muodostaaksesi erityiset turvallisuusrajat: harjoittele kaikkea nojaamista, kurkottamista ja 

siirtymistä ammattitaitoisen avustajan/terapeutin kanssa ennen kuin käytät pyörätuolia 

aktiivisesti. 

 Älä nojaa käsinojien etureunoja edemmäksi. Varmista, että etupyörät osoittavat eteen 

nojatessasi eteenpäin. Tämä voidaan varmistaa liikuttamalla pyörätuolia hiukan eteenpäin ja 

sitten takaisinpäin suorassa linjassa. 

 Varoitus: Älä koskaan kallista pyörätuolia taaksepäin ilman avustusta. Käytä aina 

kaatumaesteitä! 

PAKKAUKSEN PURKAMISEN TARKISTUSLISTA 

Vastaanottaessasi ja avatessasi laatikkoa, tarkista sisältö näkyvien vaurioiden varalta. Mikäli 

mitään vaurioita löytyy, ota yhteys tavarantoimittajaan. 

Pyörätuolin laatikon avaamisen jälkeen, tarkista että laatikosta löytyy nämä lähetykseen kuuluvat 

osat: 

1. Yksi (1 kpl) XXL-Rehab Minimaxx pyörätuolin runko jossa asennettuna seisontajarrut ja 

etupyörät 

2. Kaksi (2 kpl) takarengasta kelausvanteineen 

3. Kaksi (2 kpl) kaatumaestettä 

4. Kaksi (2 kpl) pikalukituskäsinojaa 



KOKOAMINEN 

1. Ota kaikki osat laatikosta ja laita ne lattialle. 

2. Asenna takarenkaat painamalla pientä painiketta vanteen keskellä kelausvanteen puolella, ja 

työntämällä akselitappi pyörätuolin rungossa olevaan akseliholkkiin. 

 

  

 

 

 

 

3. Työnnä kaatumaesteet runkoputkiin, jotka löytyvät takapyörien takapuolelta, renkaiden 

välittömästä läheisyydestä. Katso lisäohjeita Kaatumaesteet – osiosta. 

4. Asenna käsinojat paikoilleen painamalla painiketta pikalukitustapin päässä ja työnnä käsinoja 

sille tarkoitettuun reikään rungossa. Tarkista, että myös käsinojan etupuolen tappi osuu sille 

varattuun reikään rungossa. HUOMIO: Vedä käsinojia ylöspäin tarkistaaksesi, että ne ovat kunnolla 

kiinnitetty. 

5. Asenna jalkalaudat pyörätuolin kummallekin puolelle eteen. Lisätietoja korkeuden ja leveyden 

säätämiseen, katso lisäohjeita Jalkatuet ja –laudat – osiosta.  

KÄYTTÄJÄKOHTAINEN MUUNNELTAVUUS 

Seuraavat ohjeet kertovat, miten XXL-Rehab Minimaxx – pyörätuolia säädetään. Säätöjen jälkeen 

on erittäin tärkeää tarkistaa, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetty.  

Työkalut 

Kuusiokoloavaimet: 5mm (2 kpl), 6mm, 8mm 

Kiintoavaimet: 10 mm, 13 mm, 20mm, 30mm 

Jalkatuet ja -laudat: 

Jalkatuen pituus pitäisi säätää käyttäjän istuessa pyörätuolissa. Löysää jalkatuen takapuolella oleva 

pultti ja vedä se pois. Liikuta jalkatukea joko ylös tai alas halutulle korkeudelle. Laita pultti takaisin 

ja kiristä se. Jalkatuen tulisi olla vähintään 6 cm:n korkeudella maasta. Jalkalautaa tulisi säätää 

sivusuunnassa käyttäjän jalan ollessa sen päällä. Löysää peukaloruuvi jalkalaudan alapuolella ja 

työnnä jalkalautaa joko reunaa tai keskelle päin tarpeesta riippuen, ja kiristä peukaloruuvi. 

 VAROITUS 

Varmista, että painike on vapautunut kokonaan, ja että lukitustapit akselitapin toisessa päässä 

ovat työntyneet ulospäin ennen pyörätuolin käyttöä. Lukitus tappien TÄYTYY työntyä ulos 

akseliholkin toisella puolella tai muutoin pyörä ei ole kunnolla kiinnittynyt. Kallista pyörätuolia 

niin, että takarenkaat eivät kosketa maata ja vedä takapöyristä tarkistaaksesi kiinnityksen. 

Pidä aina painike ja lukitustapit puhtaana liasta. 



 HUOMIO: Jalkalaudan alapuolella olevat lukkopultit täytyy aina olla kunnolla kiinnitetty 

jalkalaudan putkeen. Lukkopultteja ei ikinä tulisi kiristää jalkalautaan reikien ulkopuolella. 

 HUOMIO: Jalkatukien ja –lautojen säätämisellä pyritään lievittämään liiallista rasitusta 

käyttäjän jalkoihin pyörätuolin etureunalla, joka voi vahingoittaa käyttäjää. 

VAROITUKSET 

 ÄLÄ YRITÄ SEISOA JALKALAUTOJEN PÄÄLLÄ. Jos seisot jalkalautojen päällä, pyörätuoli voi 

kaatua eteenpäin, aiheuttaen mahdollisen kaatumavamman. 

 Älä yritä nostaa pyörätuolia jalkalaudoista.  Jalkalaudat ovat suunniteltu irrotettaviksi ja 

sivuun kierrettäviksi. 

 Jalkalaudat tulisi kiertää kokonaan tieltä pois siirtoja tehdessä. 

Selkänojan verhoilu: 

Säädä verhoilua löysäämällä selkänojan poikki meneviä hihnoja. Löysää verhoilua selkänojan 

takapuolella ja löysää hihnoja – erityisesti alaosassa. Istu pyörätuolissa niin lähellä selkänojaa, 

että ylemmät hihnat tukevat selkäsi ylempää osaa. Kiristä sitten hihnat tarjotaksesi tukea 

myös alemmalle selälle. Käyttäjät, joilla on kookas lantion seutu, hyötyvät pyörätuolin 

säätämisestä tällä tavalla sillä tämä varmistaa selän tehokkaan tuennan. 

Työntökahvat: 

Työntökahvoja voidaan säätää joko ylös tai alaspäin, riippuen siitä kumpi on avustajalle 

parempi. Irrota ruuvit selkänojan runkoputkesta kahvojen alapuolella, ja liikuta kahvoja joko 

alaspäin tai ylöspäin tarpeen mukaan ja laita ruuvit takaisin. Varmista, että sisäkierreruuvi 

tulee kokonaan putken läpi. Kiristä ruuvit kunnolla. 

Seisontajarrut: 

Seisontajarrun saa päälle työntämällä kahvaa eteenpäin. Seisontajarru on säädettävissä 

rajattomasti. Säätääksesi jarrua, löysää ruuveja kannakkeesta ja työnnä jarrua sen verran 

taaksepäin, että lukittuessaan jarru painautuu renkaaseen n. 3-5 mm. Varmista, että ruuvit 

ovat kunnolla kiristetty, ja että ne pitävät jarrun kannakkeen oikeassa asennossa. Kokeile 

pyörätuolia varmistaaksesi, että seisontajarrut toimivat oikein. Mikäli seisontajarru kuluu tai 

vaurioituu, se TÄYTYY korvata uudella välittömästi. 

 HUOMIO: Jos säädät pyörätuolin painopistettä, myös seisontajarrut täytyy säätää 

uudelleen. 

 HUOMIO: Siirryttäessä pyörätuoliin/-tuolista, MOLEMPIEN seisontajarrujen täytyy olla 

toiminnassa. 

 



Painopisteen säätäminen: 

Pyörätuolissa on mahdollista säätää takarenkaiden paikkaa suhteessa käyttäjän 

painopisteeseen, tehden pyörätuolin helpommin hallittavaksi. Irrota takarenkaat löysäämällä 

akselitappi pyörän ulkoreunalla ja vetämällä pyörä irti rungosta. Irrota mutteri akseliholkin 

sisäpuolella, ja aseta akseliholkki haluttuun paikkaan rungossa. Liikuta samoin seisontajarrua. 

Kiristä mutteri, ja asenna pyörät kuten on ohjeistettu Kokoaminen – osiossa. Viimeiseksi, 

säädä seisontajarrut kuten on ohjeistettu Seisontajarrut – osiossa.  

Kaatumaesteiden säätäminen: 

Kaatumaesteiden asentoa voidaan muuttaa suhteessa painopisteeseen, ehkäisten 

pyörätuolin taaksepäin kaatumisen riskin. Säädä kaatumaesteiden paikkaa vain pyörätuolin 

ollessa tyhjänä. Irrota ruuvit pyörätuolin runkoputkista kaatumaesteen yläpuolella, ja siirrä 

kaatumaestettä ylös tai alas tarpeen mukaan. Laita ruuvit takaisin ja varmista, että 

sisäkierreruuvi tulee kokonaan selkänojan runkoputken läpi. Kiristä ruuvit. Kallista pyörätuolia 

taaksepäin varmistaaksesi, että kaatumaesteet estävät pyörätuolin kaatumisen taaksepäin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURVALLISUUSTARKASTUKSEN TARKISTUSLISTA 

Yleistä 

Pyörätuoli menee suoraan                   X                                                                    X  

Seisontajarrut 

Eivät häiritse renkaiden pyörimistä                                  X     X         

Saranakohdat eivät ole kuluneet eivätkä  väljät            X         X      

Jarrut ovat napakat mutta helpot käyttää                  X                                                                                             X                       

Selkänojan verhoilu 

Ei repeytymiä tai rikkinäisiä hihnoja                                X          

Varmista, että selkänoja on hyvin kiinnitetty                 X   X              X                   

Takapyörät 

Akselit lukittuvat oikein                   X                   X                                                                       X  

Pyörä ei ole vääntynyt, ei poikkeavaa liikettä  

pyöriessä                     X                X                 

Etupyörät 

Tarkasta vastusta varten pyöräyttämällä; pyörän 

 pitäisi pysähtyä vähitellen                                                  X   X  

Eturenkaat puhtaat eikä öljyiset                                        X                   X 

 HUOMIO: Renkaat ja pyörät täytyy tarkastaa 

 ajoittain halkeamia ja kulumista varten ja 

 pitäisi vaihtaa tarpeen mukaan.                     X 

Renkaat   

Tarkista kulumisen varalta                                                                    X                X 

 HUOMIO: Renkaat ja pyörät täytyy tarkastaa 

 ajoittain halkeamia ja kulumista varten ja 

 pitäisi vaihtaa tarpeen mukaan.                  X 

Puhdistus 

Käsinojien ja selkänojan puhdistus                                   X                        X                X 

 

Osa                                                                 Aluksi         Tarkasta/säädä       Tarkasta/säädä        Tarkasta/säädä 

                                                                                                                   viikoittain              kuukausittain           säännöllisesti 



HUOLTO JA PUHDISTUS 

Puhdistus 

Kaikkien pintojen säännöllinen puhdistus säilyttää pyörätuolin ulkoasun hyvänä ja pidentää 

käyttöikää. Kaikki pinnat voidaan puhdistaa miedolla saippuavedellä. Mikäli vaadittua, suihkuta 

VIRKON:lla ja pyyhi kangas ohjeiden mukaan. 

 Älä koskaan käytä liuottimia. Voit myös pyyhkiä tuolin alkoholilla 

 HUOMIO: Selkänojan verhoilun peseminen ja liottaminen heikentää tulta hidastavia 

ominaisuuksia.  

Huoltotoimenpiteet 

1. Tarkista kaikkien pulttien ja mutterien tiukkuus ennen XXL-Rehab Minimaxx:n käyttöä. Tarkista 

kaikki osat kulumisen ja vaurioiden varalta, ja korvaa osat tarvittaessa uusilla. Tarkista, että 

pyörätuoli on oikein säädetty käyttäjää varten. 

2. Pidä akselit puhtaana liasta ja nukasta varmistaaksesi mekanismin varman lukittumisen, ja että 

pyörät voivat kääntyä vapaasti. 

3. Muista voidella akselit vähintään kerran kuussa (käytä 3-in-1 – yhdistelmäöljyjä tai vastaavia). 

4. Tarkasta renkaat ja pyörät ajoittain halkeamien ja kulumisen varalta, ja korvaa tarvittaessa. 

5. Tarkasta kelausvanteiden kunnollinen kiinnitys ajoittain. 

LISÄVARUSTEET 

”Butterfly”/”SPORT” – käsinojat, pöytä, tippa- ja happiteline, leveät jalkalaudat, istuintyyny, 

levyjarrut, pohje/amputaatiotuki.  

 YLEISIÄ HUOMIOITA 

Jos olet epävarma jostakin asiasta, voit aina ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan. 

Joissain tapauksissa XXL-Rehab Minimaxx täytyy tarkastaa tavarantoimittajan toimesta. Tämä 

koskee erityisesti tapauksia joissa: 

- rungossa on vaurioita tai halkeamia. 

- hitsaussaumoissa on vaurioita tai halkeamia. 

Ota aina yhteyttä tavarantoimittajaan ennen XXL-Rehab Minimaxx:n tai sen osan palauttamista. 

Palauttaessa pyörätuolia, on tärkeää pakata se laatikkoon joka on kiinnitetty kuormalavaan. XXL-

Rehab ei ota vastuuta kuljetusvaurioista tavaroissa palautustilanteessa. 

 



TAKUU 

XXL-Rehab Minimaxx on katettu yhden (1) vuoden takuulla laskutuspäivästä sisältäen materiaalit 
ja työn. Pyörätuolin päärunko (alarunko) on katettu viiden (5) vuoden takuulla laskutuspäivästä. 
Tuotteet joita on käytetty muutoin kun mihin ne ovat suunniteltu; tai mitkä ovat altistuneet 
laiminlyönneille, väärinkäytölle, väärille varastointi- tai käsittelytavoille, valtuuttamattomille 
muutoksille tai vaurioille jotka eivät kuulu XXL-Rehabin määrittelemiin normaalin kulutuksen 
kriteereihin, eivät kuulu tähän takuuseen. 

Jos tuotteen painoraja ylitetään, takuu mitätöityy. Kaikki valtuuttamattomat korjaukset 
tuotteelle/osalle, samoin kuin minkään osan muuttaminen tai muokkaaminen, mitätöivät takuun. 

VALMISTAJA 

XXL-Rehab 
Fuglebækvej 1D 
DK-2770 Kastrup 
Denmark 
Tel.: +45 70 25 25 22 
Fax.: +45 70 25 25 44 
www.xxl-rehab.com 
 

MAAHANTUONTI JA MARKKINOINTI: 

 

Tenholantie 12, 00280 HELSINKI 

myynti@respecta.fi 

www.respecta.fi 
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