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MALMSTOLEN	  TYÖTUOLIEN	  EDUT	  
	  
ENNALTAEHKÄISY:	  	  
-‐  Vähentää	  kuormitusta	  –	  istumisesta	  on	  tehty	  paljon	  6eteellisiä	  tutkimuksia,	  

jonka	  pohjalta	  Malmstolen	  tuolia	  on	  lähde:y	  kehi:ämään.	  
-‐  Vähentää	  staa<sta	  istumista	  –	  Malmstolen	  työtuolin	  koko	  mekanismi	  

liikkuu.	  	  
-‐  Vähentää	  väsymystä,	  levo:omia	  jalkoja	  ja	  au:aa	  keski:ymään	  –	  istuin	  ja	  

selkänoja	  ovat	  rakenne:u	  siten,	  e:ä	  verenkierto	  paranee.	  	  
-‐  Vähentää	  niskan	  ja	  selän	  rasitusta	  –	  Malmstolen	  tukee	  selkää	  ja	  päätä	  siten,	  

e:ä	  lihakset	  ovat	  rentoina,	  sen	  sijaan	  e:ä	  ne	  olisivat	  jänni:yneitä.	  	  
-‐  Joustava	  –	  Malmstolen	  sopii	  hyvin	  erilaisille	  ihmisille.	  	  

ERIKOISTARPEET:	  	  
-‐  Skolioosi	  –	  selkänoja	  muotoutuu	  istujan	  selän	  mukaises6,	  ei	  toisinpäin.	  
-‐  Piiskaniskuvamma	  (niskan	  retkahdusvamma)	  –	  niskatuki	  on	  kunnolla	  

pehmuste:u	  ja	  siksi	  hyvin	  pehmeä.	  Sitä	  voidaan	  joustavas6	  säätää	  
tukemaan	  joko	  niskaa	  tai	  päätä.	  	  

-‐  Noidannuoli	  –	  Ihminen	  jolla	  on	  kivulias	  noidannuoli,	  voi	  istua	  Malmstolenilla	  
mukavas6,	  koska	  mekanismi	  liikkuu	  ja	  selkänoja	  tukee	  jatkuvas6	  selkää	  
tuolin	  liikkuessakin.	  	  	  

-‐  Välilevytyrä	  –	  Koska	  Malmstolenissa	  on	  Therapod	  hihnat	  selkänojassa	  ja	  
selkänoja	  on	  pehmeäs6	  muotoiltu,	  se	  tukee	  selkää	  ilman	  paine:a.	  	  

-‐  Häntäluun	  vammat	  –	  Malmstoleniin	  on	  saatavissa	  erikoisistuin,	  joka	  sopii	  
ihmiselle,	  jolla	  on	  jokin	  vaurio	  tai	  murtuma	  häntäluussa.	  	  

-‐  Erityisen	  lyhyt	  ihminen	  –	  Tuoli	  sopii	  hyvin	  eri:äin	  lyhyellekin	  ihmiselle,	  sillä	  
tuolin	  rakenneosat	  ovat	  pienet,	  mu:a	  niissä	  on	  suuret	  
säätömahdollisuudet.	  Malmstoleniin	  on	  saatavissa	  eri:äin	  matala	  
kaasujousi.	  	  

-‐  Erityisen	  pitkä	  ihminen	  –	  Sama	  tuoli	  voidaan	  säätää	  myös	  hyvin	  pitkälle	  
henkilölle,	  ilman	  e:ä	  lisätään	  mitään	  lisäosia.	  	  

-‐  Har6avaivat	  –	  Koska	  tuolissa	  pystyy	  istumaan	  taaksepäin	  nojaten,	  niin	  niska	  
ja	  har6an	  pysyvät	  rentoutuneina.	  	  

-‐  Hiirikäsi	  –	  Malmstolenissa	  on	  hyvät	  käsinojat,	  joissa	  kädet	  pysyvät	  lähellä	  
vartaloa	  työskenneltäessä	  6etokoneella.	  	  


