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Selkäsi tarvitsee liikettä
•  HUMANTOOL satula opettaa hyvään  
    ja ryhdikkääseen pystyasentoon.

•  Pallomainen rakenne antaa istuimelle liikkeet.

•  Keinuvat liikeradat sekä tasapainoilu houkuttelevat
   terveelliseen liikuntaan työn lomassa.

•  Perinteiseen työtuoliin saadaan kaikki satulatuolin
   edut ja lisäksi vielä terveyttä ylläpitävä liike.

•  Fyysinen kunto ja hyvinvointi parantuvat sekä
   pysyvät yllä istuessa työpöydän ääressä.

•  Soveltuu erinomaisesti myös kotioloihin, esim. 
   keittiön pöydän ääreen tai kotitoimistoihin.

•  Erinomainen apuväline myös iäkkäille tai
   liikuntarajoitteisille, lantion alueen aktivointiin  
   ja vahvistamiseen.

satula

Liike on lääkettä
• Istuma-asennon aiheuttamasta liikkeen puutteesta   
   johtuvat selkävaivat ovat toiseksi yleisin syy töistä  
   poissaoloihin.

•  Pyydä työnantajaasi hankkimaan itsellesi terveyttä ja
   hyvinvointia ylläpitävä HUMANTOOL satula.



Terveysvaikutukset
•  Saat liikettä epäterveelliseen istumisasentoon

•  Selkä ja keskivartalo vahvistuvat, syvien lihasten
   toimintojen aktivoitumisen ansiosta.

•  Liike vapauttaa selän jännitystiloja, joita syntyy 
   vääristä istuma-asennoista tai esim. 
   urheilusuorituksista.

•  Ryhti paranee, kun lantio oppii ja vahvistuu 
   uuteen ja pystympään asentoon.

•  Niska- ja hartiavaivat helpottuvat, koska alaselän
   asento paranee.

•  Selkäkivut helpottuvat, kun hermojen välinen
   paine laskee istuimen liikkeen ansiosta.

•  Aineenvaihdunta ja verenkierto  paranevat.

•  Lantionpohjan lihakset vahvistuvat, mikä
   auttaa mm. hallitsemaan virtsankarkailua

•  Lantionseudun aktivointi vaikuttaa koko
   kehon hyvinvointiin.

Ratsastajat osaavat istumisen
”Aluksi tuntui uskomattomalta, kun HUMANTOOL satulan 
päällä, toimistorutiineja tehdessä pystyi harjoittamaan ja 
rentouttamaan ratsastuksessa tarvittavia tärkeitä lihaksia. Tätä 
istuinta voin todella lämpimästi suositella kaikille ratsastusta 
harrastaville ihmisille.  Suurimman hyödyn saa ehkä kuitenkin 
tavallinen istuja, joka hankkimalla HUMANTOOL satulan pääsee 
kokemaan, miksi ratsastuksessa niin paljon kiinnitetään 
huomiota oikeaan istuntaan.”

Kimmo Sulkala
ammattivalmentaja, ratsastuksen                     
master-opettaja, kilparatsastaja
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Humantool Oy   
info@humantool.fi, p. 010 666 7500

Dynaamista tukea selälle 
Lentäjille kehitetty ergonomia soveltuu 
myös autoihin ja toimistoihin

•  Kääntää lantion hyvään pystyasentoon

•  Selkä lepää jatkuvassa pienessä liikkeessä

•  Autoon, kotiin, konttoriin ja matkalle

•  Portaaton, helppo korkeussäätö

Avaimet selän hyvinvointiin:
Asento: 
Humantool Pilot Spot kääntää 
lantion hyvään pystyasentoon, 
jolloin selkäranka suoristuu ylös 
asti.  Tämän ansiosta selän, har-
tioiden ja niskanseudun kuormi-
tus pienenee minimiinsä.

Liike:
Humantool Pilot Spot  on kuin laakeri, 
jonka päällä selkä lepää jatkuvassa pie-
nessä liikkeessä, ylläpitäen näin koko 
selän lihastoimintaa sekä aineenvaih-
duntaa.  Jos liike loppuu, kivut, särky ja 
puutuminen alkavat.

humantool.fi 

ovh 98 €


