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Trin 4. Flexfunktion/Hoftevinkeljustering

FLEX

LÅST

Positioneringsseler 
Sammen med hoftebæltet er H-seler eller 
sternumseler med til at holde overkroppen 
mod ryglænet. Selerne modvirker rotation af 
overkroppen og er i mange tilfælde 
altafgørende for en god hovedkontrol.

Sternumstøtte
• Giver koncentreret 
  støtte over sternum 
• Modvirker fremadfald

H-sele
•  Giver støtte til både 
skulderparti og overkrop 
samt modvirker rotation
• Passer også godt til 
borgere, som bruger 
sonde

Dynamisk støtte giver bevægelsesfrihed, variation 
samt en beroligende effekt ved extensionsspasticitet. 
Siddesystemet er udstyret med et flexled, som gør 
rygstøtten dynamisk. Ryggen er stilbar i hoftevinklen, 
hvilket kan bryde spasticiteten og flexledet, lader 
brugeren komme af med sin spasticitet, samtidig 
med at den bevarer den gode siddestilling.

Trin 1. Bækken- & benpositionering

Trin 2. Placering af positioneringsbælte

Trækretning

2-punktsbælte
Et fastørelses-
punkt på hver 
side.

4-punktsbælte
2 fastgørelses-
punkter
på hver side.

Antirotationsbælte
2 fastgørelses-
punkter på hver 
side.

Et korrekt monteret positione-
ringsbælte giver forudsætning 
for at positionere bækkenet 
og mindske risikoen for fre-
madskridning. 
Vi tilbyder positionerings-
bælter i forskellige materialer, 
modeller og størrelser.

 
Kombinationen af et korrekt indstillet sidde-
system, sædebrønd, effektivt hoftebælte og en 
god støtte til sacrum giver forudsætningerne 
for at mindske fremadskridning, hvilket fordrer
aktivitet og postural kontrol. Siddesystemet er 
trinløst indstillelig i sædedybden og i abduk-
tion/adduktion, hvilket muliggør optimal 
individuel siddestilling og samtidigt lader 
brugeren vokse med siddesystemet.

Abduktion/Adduktion/ 
Windswept/Benlængeforskel

Trin 3. Trepunktspositionering
Justerbare kropsstøtter sammen med f.eks. hoftestøtte 
skaber gode forudsætninger for at optimere positio-
nering af kroppen. God postural kontrol leder til bedre 
hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og 
årvågenhed. 
Vi har mulighed for både at korrigere og bibeholde
positionen.

Man kan steglöst abducera eller adducera bendelarna. Möjlighet 

finns att justera sitsen 10 cm i sittdjup, för att uppnå en så optimal 

sittställning som möjligt och samtidigt låta brukaren växa med 

hjälpmedlet.

Justerbara bendelar

Windswept

Möjliggör trepunktsstöd för bättre postural kontroll vilket minskar 

risken för felställningar samt ökar möjligheterna för aktivitet. Vi har 

här möjlighet att både korrigera samt bibehålla positioneringen 

utefter de förutsättningar vi står inför.

Justerbar ryggdel

En integrerad sittgrop underlättar för aktivitet, postural kontroll 

och minskar risken för skjuvning. Sittsystem med liten eller ingen 

sittgrop kan leda till bakåttippat eller roterat bäcken.  

Steg 1 justera bendelarna 

Steg 2 optimera sittgropen med sittgropsjusteraren

Justerbar sittgrop

Fast stöd behövs för att positionera brukaren och skapa en funk-

tionell sittställning. Dynamiska stöd behövs för att ge rörelsefrihet, 

variation samt en lugnande effekt vid extensions-spasticitet. 

Delfi Pro är utrustad med en flex-led för att ge dynamik i sittandet  

vilket effektivt reducerar stress i höftled samt avlastar kroppen.

Flexrygg

Zitzi Pengy – Klapvogn med gode positioneringsmuligheder
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Pengy Pro siddesystem

Justerbar ryg med 
flexfunktion
Justering af ryghøjde  
og kropsbredde. Ryggen  
er udstyret med en flex-
funktion, hvilket effektivt 
dæmper ekstensions-
spasticitet.

Kaleche (tilvalg):
Mulighed for kaleche,
for at skærme barnet
mod vejr og vind.

Tilbehør som følger med:
Armlæn
Hoftebælte
Coolmaxbetræk 

Farve på betræk
Sort, orange, blå

Vægt
Størrelse 1: 10 kg
Størrelse 2: 10,5 kg

Sædedybde
Størrelse 1: 19-28 cm
Størrelse 2: 28-38 cm

Max sædebredde
Størrelse 1: 31 cm
Størrelse 2: 35 cm

Justerbar sædedel
Siddesystemet er ind-
stilleligt i sædedybde og 
i abduktion/adduktion. 
Siddesystemet kan 
vokse med barnet.

Zitzi Pengy er en klapvogn med frihed gennem kombination. Pengy stolen er 
en søsterstol tll vores Delfi Pro og specielt udviklet til Pengy vognen. Pengy- 
stolen har samme funktioner som en Delfi Pro såsom justerbare kropsstøtter/
bendele, sædebrøndsjustering, flexfunktion, sammen med en mængde andre 
finesser.

Coolmax®
Betræk med Coolmax
har en svalende effekt
og giver en behagelig
temperatur.

Armlæn
Stabile armlæn med  
justeringsmuligheder i 
højde, bredde og dybde. 

Hoftebælte og seler til 
overkroppen
Et hoftebælte kan være 
mindst lige så vigtigt, som 
en trykaflastende pude. 
Sammen med en sele til 
overkroppen er der en god 
støtte til at optimere både 
positioneringen, samt 
hovedkontrol. 

Zitzi

Zitzi Pengy Pro 
Mulighed for 160° 
liggeleje
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Fleksibel og letkørende
Takket være den rette balance og letkørende hjul passer Pengy 

vognen både til kørsel i by og skov. Vognen kan også udstyres med 

faste 12” hjul til at lette vintersæsonen  eller ture i skovterræn.

Enkel  at klappe sammen ved transport
Pengy vognen kan med et snuptag klappes sammen og låses i 

denne position. Hermed lettes transport i bil og opbevaring. 

Pengy-vognen er udstyret med retningsholdere, som styrer kørsels-

retningen.

Vognen har quick releasehjul, hvilket indebærer at de er hurtige at 

tage af.

Vendbar sædeenhed
Sædeenheden er aftagelig og vendbar. Med et enkelt snuptag  

vender du sædet, så barnet kan vende fremad- eller bagud. 

Fjedrende Klapvognsstel 
Pengyvognen har en indbygget affjedring, som gør at den ruller 

jævnt, selv på ujævne overflader.  

Crashtestet 
Crashtestet og godkendt efter ISO 7176-19 for at færdes sikkert 

under transporten (fremadvendt placering).

PENGY Vogn 

STØRRELSER ...............................................1
HJUL .................................................................forhjul 8” svingbare, baghjul 12”
BELASTNINGSVÆGT ...............................47 kg
TILT ...................................................................-35° til +35°

SÆDEHØJDE ...............................................54 cm
FARVE .............................................................Sort
VÆGT ...............................................................12 kg
CRASHTESTET ............................................Godkendt til 43 kg, fremadvendt                                                              
                                                             siddestilling,  ISO 7176-19

CRASHTESTE
T

GODKENDT
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Frihed gennem kombination
Pengy vogn
Zitzi

DELFI PROPENGY SÆDE ANATOMIC FORMSTØBTE SÆDER CARSEAT PRO
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Tilbehør Pengy siddesystem

385215 Sort/sort polstring 385230 Bord

374015 H-sele str. XS
374016 H-sele str. S
374017 H-sele str. M

285070 Fodstøtte str. 0, kpl.

385216 Sort/blå polstring

385236 Hovedstøtte str. 1 sort 77004 Pro Plush Just. 6-14”77011 Pro Mini str. S 
77012 Pro Mini str. M

374060 Antirotationsbælte str. XS
374061 Antirotationsbælte str. S

281110 Lægplader str. 1 - Zitzi

285058 Hoftebælte Soft str. 2-3

990070 Kaleche - Zitzi (skal 
kompletteres med 990147 

Fæste kaleche kpl.)  

281111 Polstring lægplader str. 1

 374001 Sternumstøtte str. XS
374002 Sternumstøtte str. S
374003 Sternumstøtte str. M

37711 Ankelbespænding Soft str. S 
37721 Ankelbespænding Soft str. M 
37731 Ankelbespænding Soft str. L

385229 Regnslag

385217 Sort/orange polstring

385290 Fodstøttebeslag

385237 Hovedstøtte str. 1  
lang sort

37821 Armbind Soft str. S 
37811 Armbind Soft str. L
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285072 Fodstøtte str. 2 - Zitzi 281110 Lægplader str. 1 - Zitzi 385222 Fodstøtte Pengy std.

385241 Adapterplade Carseat 
Pro - Zitzi Pengy

Til montering af vores autostol 
Zitzi Carseat på Pengyvognen.

285171285172/285173  
Fæstesystem str. 1/2/3

385223 Lægplader str. 1 

385242 Adapterplade  
Universal - Zitzi Pengy

153047 Adaptersystem Pro (komplet 153048+153049)
153048 Adapterplade Pro (monteres på stel)

153049 Fæsteplade Pro (monteres på siddesystem)

385232 Transportfæste 

26531/26532/26533 
Fæsteplade forstærket str. 

1/2/3  

385243 Adapterplade Pengy  
- Zitzi rammer

385227 Kurv

990042 Fotlåda stl. 2 (hel 
fotplatta) (passar till fotstöd 

285072)

385220 12” forhjul  (erstatter 
std.) - Zitzi Pengy

385290 Fodstøttebeslag

Tilbehør Pengy vogn

153047
(153048 + 153049)

153048

153049



Anatomic SITT A/S
Viengevej 4

8240 Risskov

Telefon  86 17 01 74

Fax  86 17 01 75

Mail  a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web  www.anatomicsitt.com

www.facebook.com/AnatomicSITT.dk

youtube.com/anatomicsitt

Få balance i kroppen
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