
"05360301" - Ståbarrer og ståstøtter

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

53002 43098 Easystand Evolv Easystand Evolv (Se HMI nr. 

102321 eller 49004)

Easystand Evolv er et stabilt og 

enkelt ståstativ for brugere i alle 

aldre. Oprejsningen sker trinløst med 

hydraulik, hvilket giver brugeren 

mulighed for, med et enkelt 

håndgreb, selv at bestemme farten 

fra siddende til stående position.

16238 43098

50162 49004 Easystand Evolv EasyStand Evolv medium Easystand Evolv er et stabilt og 

enkelt ståstativ for brugere i alle 

aldre. Oprejsningen sker trinløst med 

hydraulik, hvilket giver brugeren 

mulighed for, med et enkelt 

håndgreb, selv at bestemme farten 

fra siddende til stående position.

16238 49396 Grundkonfigurationen består af 

ståstativ med højdeindstilleligt bord, 

plant sæde, delte fodstøtter, hel 

knæpude (flip-up), armlæn, 

brystpude og højremonteret 

pumpehåndtag.

50084 102321 Easystand Evolv EasyStand Evolv Large Easystand Evolv er et stabilt og 

enkelt ståstativ for brugere i alle 

aldre. Oprejsningen sker trinløst med 

hydraulik, hvilket giver brugeren 

mulighed for, med et enkelt 

håndgreb, selv at bestemme farten 

fra siddende til stående position.

16238 96806 Grundkonfigurationen består af 

ståstativ med højdeindstilleligt bord, 

plant sæde, delte fodstøtter, hel 

knæpude (flip-up), armlæn, 

brystpude og højremonteret 

pumpehåndtag.

Passer til brugerhøjde: 152-188 cm

50001 51266 EasyStand Bantam S & XS EasyStand Bantam, Extra 

Small

Easystand Bantam, er fremstillet så 

det kan tilpasses uden værktøj, 

hvilket gør hjælpemidlet ideelt i 

miljøer, hvor ståstivet bruges af 

flere.

Med Bantam bruger barnet det 

naturlige bevægelsesmønster fra 

siddende til den stående stilling. For 

yderligere at imødekomme børns 

forskellige behov, kan Bantam også 

indstilles, så barnet er rygliggende.

21979 52125 X small og small har 

grundkonfiguration 

 Fodplader Knæstøtter

 Styring af gaspatron med fodpedal 

Plansæde og ryg

 Black Upholstery 3 baghjul, som er 

svinghjul 5 forhjul Brystbælte

50002 51267 EasyStand Bantam S & XS EasyStand Bantam, Small Easystand Bantam, er fremstillet så 

det kan tilpasses uden værktøj, 

hvilket gør hjælpemidlet ideelt i 

miljøer, hvor ståstivet bruges af 

flere.

Med Bantam bruger barnet det 

naturlige bevægelsesmønster fra 

siddende til den stående stilling. For 

yderligere at imødekomme børns 

forskellige behov, kan Bantam også 

indstilles, så barnet er rygliggende.

21979 52126 X small og small har 

grundkonfiguration 

 Fodplader Knæstøtter

 Styring af gaspatron med fodpedal 

Plansæde og ryg

 Black Upholstery 3 baghjul, som er 

svinghjul 5 forhjul Brystbælte

PY5500 89919 Easystand Bantam Medium Easystand Bantam Medium EasyStand Bantam Medium tager dig 

på et enkel og nem måde fra en 

siddende stilling til stående stilling. 

Derudover kan du vippe hele 

støttefladen til den vinkel, som 

ønskes uanset position. EasyStand 

Bantam, er fremstillet så det kan 

tilpasses uden værktøj, hvilket gør 

hjælpemidlet ideelt i miljøer, hvor 

ståstivet skal bruges til flere.

47325 93543 Bantam Medium er brugere i højden 

122-168 cm.

Man kan komme op at stå i det 

tempo, som passer den enkelte og 

selv have kontrol. 

Grundkonfigurationen består af 

ståstativ med højdeindstilleligt bord, 

plant sæde, højdejusterbare delte 

fodstøtter, delte knæpuder, Swing-

away front, armlæn, brystpude og 

højremonteret pumpehåndtag.

560303 89922 EasyStand Zing MPS Easystand Zing MPS, hvid Easystand Zing MPS (Multi-position 

ståstativ) muliggør at barnet kan 

komme fra en rygliggende position til 

maveliggende position uden at skulle 

lave tilpasninger i ståsystemet. Det 

kan foregå i en glidende bevægelse.

47326 93546 Easystand Zing MPS er let at justere 

takket være sine justeringsskruer. 

Den henvender sig til en stor 

målgruppe, da den vokser med 

barnet og tilpasser sig efter deres 

forskellige behov op til 32 kg. 

Specielle ændringer er ikke 

nødvendige for at børn med k2g med 

e(ar



"06031201" - Cervikale ortoser

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produkt-

id

Produktser

ie id

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./tom 

v. nye

Obl./ny[tal] 

v. nye

501 30079 Cervistøtte Cervistøtte, Large Let og håndterlig at forme til en 

individuel pasform. Afstiver findes 

som tilbehør. Findes i 6 størrelser: 

Large, Medium, Small, Junior, Børn 

og Spædbørn.

30079 10466

502 30080 Cervistøtte Cervistøtte, Medium Let og håndterlig at forme til en 

individuel pasform. Afstiver findes 

som tilbehør. Findes i 6 størrelser: 

Large, Medium, Small, Junior, Børn 

og Spædbørn.

30080 10466

503 30081 Cervistøtte Cervistøtte, Small Let og håndterlig at forme til en 

individuel pasform. Afstiver findes 

som tilbehør. Findes i 6 størrelser: 

Large, Medium, Small, Junior, Børn 

og Spædbørn.

30081 10466

504 30082 Cervistøtte Cervistøtte, Junior Let og håndterlig at forme til en 

individuel pasform. Afstiver findes 

som tilbehør. Findes i 6 størrelser: 

Large, Medium, Small, Junior, Børn 

og Spædbørn.

30082 10466

505 30083 Cervistøtte Cervistøtte, Børn Let og håndterlig at forme til en 

individuel pasform. Afstiver findes 

som tilbehør. Findes i 6 størrelser: 

Large, Medium, Small, Junior, Børn 

og Spædbørn.

30083 10466

506 30084 Cervistøtte Cervistøtte, Spædbørn Let og håndterlig at forme til en 

individuel pasform. Afstiver findes 

som tilbehør. Findes i 6 størrelser: 

Large, Medium, Small, Junior, Børn 

og Spædbørn.

30084 10466



9070301 - Bælter uden skulderfik.

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

3791 30571 SittBelt, hoftesele Y-sele / SittBelt med S742 lås, 

voksen/large

Anvendes til at fiksere bækkenet i 

den korrekte position, samt for at 

undgå skridning og dermed et 

unødigt højt tryk på haleben og 

sidebensknogler.

10707 30571

3792 30572 SittBelt, hoftesele Y-sele / SittBelt med 

billås/autospænde, 

voksen/large

Anvendes til at fiksere bækkenet i 

den korrekte position, samt for at 

undgå skridning og dermed et 

unødigt højt tryk på haleben og 

sidebensknogler.

10707 30572

3793 30573 SittBelt, hoftesele Y-sele / SittBelt med S40 lås, 

voksen/large

Anvendes til at fiksere bækkenet i 

den korrekte position, samt for at 

undgå skridning og dermed et 

unødigt højt tryk på haleben og 

sidebensknogler.

10707 30573

30574 SittBelt, hoftesele Y-sele / SittBelt med fixlås, 

barn/small

Anvendes til at fiksere bækkenet i 

den korrekte position, samt for at 

undgå skridning og dermed et 

unødigt højt tryk på haleben og 

sidebensknogler.

10707 30574

3794 119378 SittBelt, hoftesele Y-sele / SittBelt med S725 lås, 

small

Anvendes til at fiksere bækkenet i 

den korrekte position, samt for at 

undgå skridning og dermed et 

unødigt højt tryk på haleben og 

sidebensknogler.

10707 116407 SittBelt Exklusiv 4-punkts sele med 

flytbare puder.

Materiale: Kunstlæder

374033 51271 Y-sele / SittBelt med 

flyspænde

Y-sele / SittBelt Soft med 

flyspænde, str. L

Et hoftebælte kan være mindst lige 

så vigtig som en trykaflastende 

pude. SittBelt anvendes for at 

placere bækkenet

i den rigtige position, samt for at 

undgå fremadskridning og dermed et 

unødigt højt tryk på haleben og 

sædeknogler.

21981 52130

374041 53427 SittBelt Pro med spænde 740 Y-sele / SittBelt med spænde 

740

Et hoftebælte kan være mindst lige 

så vigtig som en trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

befæstningspunkter og anvendes for 

at fastholde bækkenet i rette 

position, samt modvirke 

fremadskridning og dermed unødig 

højt tryk på halebenet og tuber, elle

23332 55201

374044 53428 SittBelt Pro med spænde 740 Y-sele / SittBelt med spænde 

725, str. S Plus

Et hoftebælte kan være mindst lige 

så vigtig som en trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

befæstningspunkter og anvendes for 

at fastholde bækkenet i rette 

position, samt modvirke 

fremadskridning og dermed unødig 

højt tryk på halebenet og tuber, elle

23332 55202 SittBelt Pro, str. S Plus, spænde 725

374049 53429 SittBelt Pro med spænde 740 Y-sele / SittBelt med spænde 

725, str. XS

Et hoftebælte kan være mindst lige 

så vigtig som en trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

befæstningspunkter og anvendes for 

at fastholde bækkenet i rette 

position, samt modvirke 

fremadskridning og dermed unødig 

højt tryk på halebenet og tuber, elle

23332 55203

374063 73899 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. M, 

DWSR40 spænde

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 74993 Antirotationsbælte: Str. M, spænde: 

DWSR40, Pudelængde: 195 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 30-37 cm

374067 73900 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. M, 

autospænde

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 74994 Antirotationsbælte: Str. M, spænde: 

Autospænde, Pudelængde: 195 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 30-37 cm

374068 73901 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. L, 

autospænde

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 74995 Antirotationsbælte: Str. L, spænde: 

autospænde, Pudelængde: 215 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 35-45 cm

374064 73902 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. L, 

DWSR40

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 74996 Antirotationsbælte: Str. L, spænde: 

DWSR40, Pudelængde: 215 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 35-45 cm



374075 74333 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. M, 

spænde 742

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 75441

374076 74334 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. L, 

spænde 742

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 75442

374077 74335 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. L, 

forstærket, spænde 340

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 75443 str. L, forstærket, spænde 340

374062 119257 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. XS, 

DWSR40 spænde

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 116367 Antirotationsbælte: Str. XS, spænde: 

DWSR40, Pudelængde: 150 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 15-25 cm

374078 119260 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. M, 

spænde 740

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 116368 Antirotationsbælte: Str. M, spænde: 

740 Pudelængde: 195 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 30-40 cm

374074 119263 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. L, 

spænde 740

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 116369 Antirotationsbælte: Str. L, spænde: 

autospænde, Pudelængde: 250 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 35-45 cm

374036 119447 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 340 

spænde, str. M

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 116433 SittBelt Pro 4-punkt med flytbare 

bæltepude, str. M

374037 119487 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med S40 

spænde, str. M

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 116471 SittBelt Pro 4-punkt med flytbare 

bæltepude, str. M, Spænde S40

374026 119490 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR40, str. XL

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 116472

374027 119493 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde 740, str. XL

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 116473 Spænde 740

374028 119498 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

flyspænde, str. XL

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 116476 Flyspænde



374025 119500 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

autospænde, str. XL

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 116478 Flyspænde

374029 119504 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde 340, str. XL

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 116480 spænde 340

374030 78161 Hoftesele/y-sele Soft Pro Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. 

L - 742 spænde

Vores Positioneringsprodukter er 

oftest medvirkende til at bedre 

siddestillingen, og den stabilitet der 

opnås, vil ofte give brugeren en øget 

fornemmelse af sikkerhed. Hoftesele 

Soft Pro/Y-sele Soft Pro er i et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenska

38876 78527 Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. L - 742 

spænde 

Mål mellem hoftekammen 35-45 cm

374031 78162 Hoftesele/y-sele Soft Pro Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. 

L - 740 spænde

Vores Positioneringsprodukter er 

oftest medvirkende til at bedre 

siddestillingen, og den stabilitet der 

opnås, vil ofte give brugeren en øget 

fornemmelse af sikkerhed. Hoftesele 

Soft Pro/Y-sele Soft Pro er i et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenska

38876 78528 Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. L - 740 

spænde 

Mål mellem hoftekammen 35-45 cm

374032 78163 Hoftesele/y-sele Soft Pro Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. 

L - S40 spænde

Vores Positioneringsprodukter er 

oftest medvirkende til at bedre 

siddestillingen, og den stabilitet der 

opnås, vil ofte give brugeren en øget 

fornemmelse af sikkerhed. Hoftesele 

Soft Pro/Y-sele Soft Pro er i et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenska

38876 78529 Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. L - S40 

spænde 

Mål mellem hoftekammen 35-45 cm

374087 119272 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. M, 

autospænde

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116372  SittBelt Comfort Pro, Str. M med 

autospænde.

 Sittbelt størrelse M består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 200 mm.

374079 119287 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. M, 

spænde 340

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116376  SittBelt Comfort Pro, Str. M med 

spænde 340.

 Sittbelt størrelse M består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 200 mm.

374051 119308 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. S, 

spænde 725

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116384  SittBelt Comfort Pro, Str. S med 

spænde 725.

 Sittbelt størrelse S består af et 25 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 150 mm.

374053 119314 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. S, 

spænde chromline

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116386  SittBelt Comfort Pro, Str. S med 

spænde Chromline.

 Sittbelt størrelse M består af et 25 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 150 mm.

374040 119323 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. S, 

spænde 325

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116388  SittBelt Comfort Pro, Str. S med 

spænde Chromline.

 Sittbelt størrelse S består af et 25 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 150 mm.



374054 119338 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. L, 

spænde DWSR40

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116392  SittBelt Comfort Pro, Str. L med 

spænde DWSR40.

 Sittbelt størrelse L består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 250 mm.

374050 119346 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. L, 

spænde 742

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116396  SittBelt Comfort Pro, Str. L med 

spænde 742.

 Sittbelt størrelse L består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 250 mm.

374059 119351 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. L, 

flyspænde

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116398  SittBelt Comfort Pro, Str. L med 

flyspænde.

 Sittbelt størrelse L består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 250 mm.

374223 119542 Sittbelt Comfort, Blå til bad- og 

toiletstole

Sittbelt Comfort Blå, Spænde 

740 str. L

DET ER VIGTIGT AT SIDDE GODT - 

OGSÅ PÅ TOILETTET OG I BADET.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol. Vi 

har comfortbælter hertil. Selerne 

monteres nemt og fås i forskellige 

størrelser.

54008 116498 Sittbelt Comfort Blå, str. L med 

spænde 740. Dobbeltræk fra midten. 

2-punkts sele.

Til bad- og toiletstol.

374231 107690 Antirotationsbælte, blå til bad- 

og toiletstole

Antirotationsbælte blå, str. S, 

DWSR25

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. 

Vi har en supportserie med 

positoneringsbælter til brug i 

hygiejnesæder. 

Selen kan holde bækkenet i rette 

position, samt modvirke 

fremadskridning. Monteres nemt og 

fås i forskellige størrelser.

54009 105098 Antirotationsbælte i blå til 

hygiejnesæde, i str. S, og med 

spænde: DWSR25. 4-punkt-sele.

374241 107692 Antirotationsbælte, blå til bad- 

og toiletstole

Antirotationsbælte blå, str. M, 

DWSR40

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. 

Vi har en supportserie med 

positoneringsbælter til brug i 

hygiejnesæder. 

Selen kan holde bækkenet i rette 

position, samt modvirke 

fremadskridning. Monteres nemt og 

fås i forskellige størrelser.

54009 105100 Antirotationsbælte i blå til 

hygiejnesæde, i str. M, og med 

spænde: DWSR40. 4-punkt-sele.

374232 119545 Antirotationsbælte, blå til bad- 

og toiletstole

Antirotationsbælte blå, str. S, 

spænde 725

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. 

Vi har en supportserie med 

positoneringsbælter til brug i 

hygiejnesæder. 

Selen kan holde bækkenet i rette 

position, samt modvirke 

fremadskridning. Monteres nemt og 

fås i forskellige størrelser.

54009 116499 Antirotationsbælte i blå til 

hygiejnesæde, i str. S, og med 

spænde: 725. 4-punkt-sele.

Til brug i bad- og toiletstol.

374242 119548 Antirotationsbælte, blå til bad- 

og toiletstole

Antirotationsbælte blå, str. M, 

spænde 740

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. 

Vi har en supportserie med 

positoneringsbælter til brug i 

hygiejnesæder. 

Selen kan holde bækkenet i rette 

position, samt modvirke 

fremadskridning. Monteres nemt og 

fås i forskellige størrelser.

54009 116500 Antirotationsbælte i blå til 

hygiejnesæde, i str. M, og med 

spænde: 740. 4-punkt-sele.

Til brug i bad- og toiletstole

374205 107693 Y-sele, Sittbelt, blå SittBelt, blå, str. S Y-sele (Sittbelt) til hygiejnesæde. 4-

punkt-bespænding.

54011 105101 Y-sele, 4-punkts-sele (SittBel)t, blå, 

str. S, med spændeDWSR25. Til 

brug i bad- og toiletstole.

374206 107694 Y-sele, Sittbelt, blå SittBelt, blå, str. S, 725 Y-sele (Sittbelt) til hygiejnesæde. 4-

punkt-bespænding.

54011 105102 Y-sele, 4-punkts-sele (SittBel)t, blå, 

str. S, med spænde 725. Til brug i 

bad- og toiletstole.

374216 107695 Y-sele, Sittbelt, blå SittBelt, blå, str. M, DWSR40 Y-sele (Sittbelt) til hygiejnesæde. 4-

punkt-bespænding.

54011 105103 Y-sele, 4-punkts-sele (SittBel)t, blå, 

str. M, med spænde DWSR40. Til 

brug i bad- og toiletstole.

374217 107696 Y-sele, Sittbelt, blå SittBelt, blå, str. M, S40 Y-sele (Sittbelt) til hygiejnesæde. 4-

punkt-bespænding.

54011 105104 Y-sele, 4-punkts-sele (SittBel)t, blå, 

str. M, med spænde S40. Til brug i 

bad- og toiletstole.

374226 107697 Y-sele, Sittbelt, blå SittBelt, blå, str. L, DWSR40 Y-sele (Sittbelt) til hygiejnesæde. 4-

punkt-bespænding.

54011 105105 Y-sele, 4-punkts-sele (SittBel)t, blå, 

str. L, med spænde DWSR40. Til 

brug i bad- og toiletstole.

374227 107698 Y-sele, Sittbelt, blå SittBelt, blå, str. L, S40 Y-sele (Sittbelt) til hygiejnesæde. 4-

punkt-bespænding.

54011 105106 Y-sele, 4-punkts-sele (SittBel)t, blå, 

str. L, med spænde S40. Til brug i 

bad- og toiletstole.



9111K 64251 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele str. 1, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 65980

9112K 64252 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele str. 1, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 65981

9113K 64253 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele str. 1, sort skai 

soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 65982

9121S 64259 John seler Sædesele, std. str. 2, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66016

9122S 64260 John seler Sædesele, std. str. 2, neopren 

sort

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66017

9123S 64261 John seler Sædesele, std. str. 2, sort skai 

soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66018

9121T 64262 John seler Sædesele, T-model str. 2, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66019

9122T 64263 John seler Sædesele, T-model str. 2, 

neopren sort

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66020

9123T 64264 John seler Sædesele, T-model str. 2, sort 

skai soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66021

9121K 64265 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele str. 2, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66022



9122K 64266 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele str. 2, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66023

9132K 64275 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele str. 3, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66032

9133K 64276 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele, str. 3, sort 

skai soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66033

9141S 64277 John seler Sædesele, std. str. 4, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66034

9142S 64278 John seler Sædesele, std. str. 4, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66035

9143S 64279 John seler Sædesele, std. str. 4, sort skai 

soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66036

9141T 64280 John seler Sædesele, T-model str. 4, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66037

9142T 64281 John seler Sædesele, T-model str. 4, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66038

9143T 64282 John seler Sædesele, T-model str. 4, sort 

skai soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66039

9141K 64283 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele, str. 4, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66040



9142K 64284 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele, str. 4, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66041

9143K 64285 John seler Sædesele, kontur- og 

abduktionssele, str. 4, sort 

skai soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66042

374221 107687 Sittbelt Comfort, Blå til bad- og 

toiletstole

Sittbelt Comfort Blå, str. L DET ER VIGTIGT AT SIDDE GODT - 

OGSÅ PÅ TOILETTET OG I BADET.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol. Vi 

har comfortbælter hertil. Selerne 

monteres nemt og fås i forskellige 

størrelser.

54008 105095 Sittbelt Comfort Blå, str. L med 

spænde DWSR40. Dobbeltræk fra 

midten. 

2-punkts sele.

374211 107688 Sittbelt Comfort, Blå til bad- og 

toiletstole

Sittbelt Comfort Blå, str. M DET ER VIGTIGT AT SIDDE GODT - 

OGSÅ PÅ TOILETTET OG I BADET.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol. Vi 

har comfortbælter hertil. Selerne 

monteres nemt og fås i forskellige 

størrelser.

54008 105096 Sittbelt Comfort Blå, str. M med 

spænde DWSR40. Dobbeltræk fra 

midten. 

4-punkts sele.

374213 107689 Sittbelt Comfort, Blå til bad- og 

toiletstole

Sittbelt Comfort Blå, str. M, 

740

DET ER VIGTIGT AT SIDDE GODT - 

OGSÅ PÅ TOILETTET OG I BADET.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol. Vi 

har comfortbælter hertil. Selerne 

monteres nemt og fås i forskellige 

størrelser.

54008 105097 Sittbelt Comfort Blå, str. M med 

spænde 740. Enkeltræk fra midten. 

4-punkts sele.

374202 119533 Sittbelt Comfort, Blå til bad- og 

toiletstole

Sittbelt Comfort Blå, spænde 

725, str. S

DET ER VIGTIGT AT SIDDE GODT - 

OGSÅ PÅ TOILETTET OG I BADET.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol. Vi 

har comfortbælter hertil. Selerne 

monteres nemt og fås i forskellige 

størrelser.

54008 116495 Sittbelt Comfort Blå, str. S med 

spænde 725. Dobbeltræk fra midten. 

2-punkts sele.

Til brug i bad og toiletstole.

374212 119536 Sittbelt Comfort, Blå til bad- og 

toiletstole

Sittbelt Comfort Blå, spænde 

S40, str. M

DET ER VIGTIGT AT SIDDE GODT - 

OGSÅ PÅ TOILETTET OG I BADET.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol. Vi 

har comfortbælter hertil. Selerne 

monteres nemt og fås i forskellige 

størrelser.

54008 116496 Sittbelt Comfort Blå, str. M med 

spænde S40. Dobbeltræk fra midten. 

4-punkts sele.

Til brug i bad- og toiletstole.

374222 119539 Sittbelt Comfort, Blå til bad- og 

toiletstole

Sittbelt Comfort Blå, spænde 

S40, str. L

DET ER VIGTIGT AT SIDDE GODT - 

OGSÅ PÅ TOILETTET OG I BADET.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol. Vi 

har comfortbælter hertil. Selerne 

monteres nemt og fås i forskellige 

størrelser.

54008 116497 Sittbelt Comfort Blå, str. L med 

spænde S40. Dobbeltræk fra midten. 

2-punkts sele.

Til brug i bad- og toiletstole

374223 119542 Sittbelt Comfort, Blå til bad- og 

toiletstole

Sittbelt Comfort Blå, Spænde 

740 str. L

DET ER VIGTIGT AT SIDDE GODT - 

OGSÅ PÅ TOILETTET OG I BADET.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol. Vi 

har comfortbælter hertil. Selerne 

monteres nemt og fås i forskellige 

størrelser.

54008 116498 Sittbelt Comfort Blå, str. L med 

spænde 740. Dobbeltræk fra midten. 

2-punkts sele.

Til bad- og toiletstol.

374074 119263 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. L, 

spænde 740

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 116369 Antirotationsbælte: Str. L, spænde: 

autospænde, Pudelængde: 250 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 35-45 cm



374069 119266 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. L, 

flyspænde

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 116370 Antirotationsbælte: Str. L, spænde: 

autospænde, Pudelængde: 250 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 35-45 cm

374048 74336 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR25, str. XS

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 75444

374046 74337 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR25, str. S

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 75445

374043 74338 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR25, str. M

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 75446

374038 74339 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR40, str. L

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 75447

374047 108837 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR25, str. Small 

Plus

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 106334 Med flytbare bæltepuder, så fleksibel 

i bredden.

Mål på bæltepude på hoftebæltet: 

200x80x50.

Spændet har dobbelt 

trækretning/stramning. Spændet er 

af hård plast.

374045 119409 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde 725, str. S

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 116416 SittBelt Pro 4-punkt med flytbare 

bæltepude

374056 119412 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 

chromeline spænde, str. S

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 116418 SittBelt Pro 4-punkt med flytbare 

bæltepude, str. S

374036 119447 Sittbelt Pro/y-sele med 

spænde DWSR

Sittbelt Pro/y-sele med 340 

spænde, str. M

Et hoftebælte/y-sele kan være 

mindst lige så vigtig som en 

trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

fastgørelsespunkter anvendes for at 

fastholde bækkenet i rette position, 

samt modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædek

36630 116433 SittBelt Pro 4-punkt med flytbare 

bæltepude, str. M

374032 78163 Hoftesele/y-sele Soft Pro Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. 

L - S40 spænde

Vores Positioneringsprodukter er 

oftest medvirkende til at bedre 

siddestillingen, og den stabilitet der 

opnås, vil ofte give brugeren en øget 

fornemmelse af sikkerhed. Hoftesele 

Soft Pro/Y-sele Soft Pro er i et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenska

38876 78529 Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. L - S40 

spænde 

Mål mellem hoftekammen 35-45 cm

374033 78164 Hoftesele/y-sele Soft Pro Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. 

L - flyspænde

Vores Positioneringsprodukter er 

oftest medvirkende til at bedre 

siddestillingen, og den stabilitet der 

opnås, vil ofte give brugeren en øget 

fornemmelse af sikkerhed. Hoftesele 

Soft Pro/Y-sele Soft Pro er i et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenska

38876 78530 Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. L - 

flyspænde 

Mål mellem hoftekammen 35-45 cm



374035 78166 Hoftesele/y-sele Soft Pro Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. 

L - forstærket

Vores Positioneringsprodukter er 

oftest medvirkende til at bedre 

siddestillingen, og den stabilitet der 

opnås, vil ofte give brugeren en øget 

fornemmelse af sikkerhed. Hoftesele 

Soft Pro/Y-sele Soft Pro er i et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenska

38876 78532 Hoftesele/y-sele Soft Pro, str. L - 

forstærket

Mål mellem hoftekammen 35-45 cm

689040 100212 Hoftebælte Soft, CloZitt Hoftebælte Soft Blå, CloZitt, 

str. S, kpl.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol.

Fås i størrelse S og L.

Farve: Blå

47491 93871 Hoftebælte Soft Blå str. S, kpl.

Til brug på bad- og toiletstole.

689041 100213 Hoftebælte Soft, CloZitt Hoftebælte Soft Blå, CloZitt, 

str. L, kpl.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol.

Fås i størrelse S og L.

Farve: Blå

47491 93872 Hoftebælte Soft Blå str. L, kpl.

Til brug på bad- og toiletstole.

374086 106862 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. M Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 103749  SittBelt Comfort Pro, Str. M med 

spænde DWSR40.

 Sittbelt størrelse M består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 200 mm.

374057 119269 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. M, 

740

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116371  SittBelt Comfort Pro, Str. M med 

spænde 740.

 Sittbelt størrelse M består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 200 mm.

374087 119272 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. M, 

autospænde

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116372  SittBelt Comfort Pro, Str. M med 

autospænde.

 Sittbelt størrelse M består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 200 mm.

374059 119351 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. L, 

flyspænde

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116398  SittBelt Comfort Pro, Str. L med 

flyspænde.

 Sittbelt størrelse L består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 250 mm.

374083 119358 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. L, 

spænde 340

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116399  SittBelt Comfort Pro, Str. L med 

spænde 340.

 Sittbelt størrelse L består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 250 mm.

374084 119364 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. XL, 

spænde DWSR40

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116402  SittBelt Comfort Pro, Str. XL med 

spænde DWSR40.

 Sittbelt størrelse XL består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 300 mm.

374085 119367 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. XL, 

spænde 740

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116403  SittBelt Comfort Pro, Str. XL med 

spænde 740.

 Sittbelt størrelse XL består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 300 mm.



374089 119370 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. XL, 

flyspænde

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116404  SittBelt Comfort Pro, Str. XL med 

flyspænde.

 Sittbelt størrelse XL består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 300 mm.

374098 119375 Sittbelt Comfort Pro SittBelt Comfort Pro, Str. XL, 

spænde 340

Sittbelt Comfort Pro er en 

komfortabel hoftesele. Et hoftebælte 

kan være mindst lige så vigtigt, som 

en trykaflastende pude. SittBelt 

anvendes for at holde bækkenet i 

rette position, samt modvirke 

fremadskridning og

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

53770 116405  SittBelt Comfort Pro, Str. XL med 

spænde 340.

 Sittbelt størrelse XL består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 300 mm.

374201 107686 Sittbelt Comfort, Blå til bad- og 

toiletstole

Sittbelt Comfort Blå, str. S DET ER VIGTIGT AT SIDDE GODT - 

OGSÅ PÅ TOILETTET OG I BADET.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol. Vi 

har comfortbælter hertil. Selerne 

monteres nemt og fås i forskellige 

størrelser.

54008 105094 Sittbelt Comfort Blå, str. S med 

spænde DWSR25. Dobbeltræk fra 

midten. 

2-punkts sele.

374221 107687 Sittbelt Comfort, Blå til bad- og 

toiletstole

Sittbelt Comfort Blå, str. L DET ER VIGTIGT AT SIDDE GODT - 

OGSÅ PÅ TOILETTET OG I BADET.

Mange har behov for ekstra stabilitet 

i deres bad- og toiletstol. Individuelle 

tilpasningsmuligheder giver et godt 

udgangspunkt for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol. Vi 

har comfortbælter hertil. Selerne 

monteres nemt og fås i forskellige 

størrelser.

54008 105095 Sittbelt Comfort Blå, str. L med 

spænde DWSR40. Dobbeltræk fra 

midten. 

2-punkts sele.

374227 107698 Y-sele, Sittbelt, blå SittBelt, blå, str. L, S40 Y-sele (Sittbelt) til hygiejnesæde. 4-

punkt-bespænding.

54011 105106 Y-sele, 4-punkts-sele (SittBel)t, blå, 

str. L, med spænde S40. Til brug i 

bad- og toiletstole.

374228 107699 Y-sele, Sittbelt, blå SittBelt, blå, str. L, 740 Y-sele (Sittbelt) til hygiejnesæde. 4-

punkt-bespænding.

54011 105107 Y-sele, 4-punkts-sele (SittBel)t, blå, 

str. L, med spænde 740. Til brug i 

bad- og toiletstole.

374218 107700 Y-sele, Sittbelt, blå SittBelt, blå, str. M, 740 Y-sele (Sittbelt) til hygiejnesæde. 4-

punkt-bespænding.

54011 105108 Y-sele, 4-punkts-sele (SittBel)t, blå, 

str. M, med spænde 740. Til brug i 

bad- og toiletstole.

374058 114293 Sittbelt Comfort soft Pro Sittbelt Comfort soft pro str. L, 

spænde 740

Sittbelt Comfort soft Pro med 

spænde 740 er et Sittbelt med 2 

fastgørelsespunkter (Comfort). Et 

hoftebælte kan være mindst lige så 

vigtigt, som en trykaflastende pude. 

SittBelt anvendes for at holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden.

61403 112775 Sittbelt størrelse L består af et 40 

mm bredt bånd og en pudelængde 

på 250 mm. Spændet er lavet af 

plast med knap på midten

374049 53429 SittBelt Pro med spænde 740 Y-sele / SittBelt med spænde 

725, str. XS

Et hoftebælte kan være mindst lige 

så vigtig som en trykaflastende 

siddepude. SittBelt med fire 

befæstningspunkter og anvendes for 

at fastholde bækkenet i rette 

position, samt modvirke 

fremadskridning og dermed unødig 

højt tryk på halebenet og tuber, elle

23332 55203

374050 og 37971 53430 SittBelt Comfort Y-sele / SittBelt Comfort Soft 

str. L, spænde S742

Godt positioneringsbælte, som er 

fremstillet til de stole, hvor der kun 

er plads til et fæstningspunkt i hver 

side. Comfortbæltet er et godt 

alternativ til det traditionelle SittBelt. 

Tilbydes i materialet Soft.

23333 55204

374051 og 37981 53431 SittBelt Comfort Y-sele / SittBelt Comfort Soft 

str. S, spænde fixlås

Godt positioneringsbælte, som er 

fremstillet til de stole, hvor der kun 

er plads til et fæstningspunkt i hver 

side. Comfortbæltet er et godt 

alternativ til det traditionelle SittBelt. 

Tilbydes i materialet Soft.

23333 55205

374052 119114 SittBelt Comfort Y-sele / SittBelt Comfort Soft 

Pro str. S, DWSR25 spænde

Godt positioneringsbælte, som er 

fremstillet til de stole, hvor der kun 

er plads til et fæstningspunkt i hver 

side. Comfortbæltet er et godt 

alternativ til det traditionelle SittBelt. 

Tilbydes i materialet Soft.

23333 116295 størrelse S består af et 25 mm bredt 

bånd og en pudelængde på 150 mm.

9111S 64245 John seler Sædesele, std. str. 1, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 65974



9112S 64246 John seler Sædesele, std. str. 1, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 65975

9113S 64247 John seler Sædesele, std. str. 1, sort skai 

soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 65976

9111T 64248 John seler Sædesele, T-model str. 1, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 65977

9112T 64249 John seler Sædesele, T-model str. 1, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 65978

9113T 64250 John seler Sædesele, T-model str. 1, sort 

skai soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 65979

9111K 64251 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele str. 1, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 65980

9122K 64266 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele str. 2, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66023

9123 64267 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele, str. 2, sort 

skai soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66024

9131S 64268 John seler Sædesele, std. str. 3, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66025

9132S 64269 John seler Sædesele, std. str. 3, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66026



9133S 64270 John seler Sædesele, std. str. 3, sort skai 

soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66027

9131T 64271 John seler Sædesele, T-model str. 3, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66028

9132T 64272 John seler Sædesele, T-model str. 3, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66029

9133T 64273 John seler Sædesele, T-model str. 3, sort 

skai soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66030

9131K 64274 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele, str. 3, sort 

bomuld

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66031

9132K 64275 John seler Sædesele, kontur og 

abduktionssele str. 3, sort 

neopren

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66032

9143K 64285 John seler Sædesele, kontur- og 

abduktionssele, str. 4, sort 

skai soft

John seler: En sædesele kan holde 

bækkenet i rette position, samt 

modvirke fremadskridning og 

dermed unødig højt tryk på 

halebenet og sædeknoglerne, eller 

træk i huden. Selerne monteres 

nemt og fås i forskellige størrelser og 

materialer.

Fås bl.a. som abd

30369 66042

374042 72626 Y-sele/Sittbelt Soft Pro Y-sele/Sittbelt Soft Pro str. M, 

med auto spænde

Vi har fire forskellige størrelser på 

vores Sittbelt. Det som adskiller vore 

bælter er båndbredde, 

bæltepudestørrelse ogbåndlængde. 

For at vælge korrekt størrelse til 

respektive brugere, måler du fra 

hoftekam til hoftekam.

35579 73394 Positioneringsbælte med chromeline 

spænde, et fleksibelt metalspænde.

Bæltet er i materialet Soft, et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenskaber.

4-punktsbæltet bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer

bækkenets stillin

374034 72627 Y-sele/Sittbelt Soft Pro Y-sele/Sittbelt Soft Pro, str. L 

med autospænde

Vi har fire forskellige størrelser på 

vores Sittbelt. Det som adskiller vore 

bælter er båndbredde, 

bæltepudestørrelse ogbåndlængde. 

For at vælge korrekt størrelse til 

respektive brugere, måler du fra 

hoftekam til hoftekam.

35579 73395 4-punktsbæltet passer til alle typer 

brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Autospændet er et kraftigt 

metalspænde.

Materialet er i Soft Pro, et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenskabe

374060 73890 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. XS, 

DWSR2 spænde

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 74984 Antirotationsbælte: Str. XS, spænde: 

DWSR25, Pudelængde: 150 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 15-25 cm



374065 73895 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. XS, 

Chromeline spænde

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 74989 Antirotationsbælte: Str. XS, spænde: 

Chromeline, Pudelængde: 150 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 15-25 cm

374066 73896 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. S, 

Chromeline spænde

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 74990 Antirotationsbælte: Str. S, spænde: 

Chromeline, Pudelængde: 175 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 25-32 cm

374061 73898 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. S, 

DWSR25 spænde

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 74992 Antirotationsbælte: Str. S, spænde: 

DWSR25, Pudelængde: 175 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 25-32 cm

374063 73899 Antirotationsbælte Antirotationsbælte, str. M, 

DWSR40 spænde

Antirotationsbæltet passer til alle 

typer brugere og bruges til optimal 

positionering af bækkenet og støtter 

og stabiliserer bækkenets stilling.

Antirotationsbæltet tilbydes med 

forskellige typer spænder og i 

størrelserne XS-L

36509 74993 Antirotationsbælte: Str. M, spænde: 

DWSR40, Pudelængde: 195 mm, 

Trækring: Dobbelttræk, Hoftekam 

mål: 30-37 cm



9070302 - Seler med skulderfiksering til brug i et sæde

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktserie beskrivelse Produktnavn

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn Obl. max. 70 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

3752 30563 Sternumstøtte Fås i X-small, small, medium og 

large. Kan endvidere bestilles i 

special mål. Materialevalg: 

Kunstlæder eller Neopren/stretch)

Sternumstøtte, small 10704 30563 Giver en koncentreret støtte over 

sternum. Er lavet af kunstlæder, der 

er vandafvisende og vaskbart.

3753 30564 Sternumstøtte Fås i X-small, small, medium og 

large. Kan endvidere bestilles i 

special mål. Materialevalg: 

Kunstlæder eller Neopren/stretch)

Sternumstøtte, medium 10704 30564 Giver en koncentreret støtte over 

sternum. Er lavet af kunstlæder, der 

er vandafvisende og vaskbart.

3754 30565 Sternumstøtte Fås i X-small, small, medium og 

large. Kan endvidere bestilles i 

special mål. Materialevalg: 

Kunstlæder eller Neopren/stretch)

Sternumstøtte, large 10704 30565 Giver en koncentreret støtte over 

sternum. Er lavet af kunstlæder, der 

er vandafvisende og vaskbart.

3751 39576 Sternumstøtte Fås i X-small, small, medium og 

large. Kan endvidere bestilles i 

special mål. Materialevalg: 

Kunstlæder eller Neopren/stretch)

Sternumstøtte XS 10704 39576

43085 Sternumstøtte Fås i X-small, small, medium og 

large. Kan endvidere bestilles i 

special mål. Materialevalg: 

Kunstlæder eller Neopren/stretch)

Sternumstøtte m/lynlås 10704 43085

3762 30566 X-sele Findes i barn/small og voksen/large. X-sele, barn/small 10705 30566 Giver støtte til både skulder og side. 

Bæltepuderne er lavet af 

kunstlæder, der er vandafvisende og 

vaskbart.

3761 30567 X-sele Findes i barn/small og voksen/large. X-sele, voksen/large 10705 30567 Giver støtte til både skulder og side. 

Bæltepuderne er lavet af 

kunstlæder, der er vandafvisende og 

vaskbart.

3783 43086 H-sele H-selen giver støtte til både 

skulderparti og krop. Anvendes ved 

rotation, holder skulderparti tilbage. 

Lavet i stretch materiale.

H-sele, Exklusiv, x-small 16233 43086 Vælg din størrelse - mål din 

skulderbredde

Skulderbredde på 20-25 cmVælg XS

Skulderbredde på 25-30 cmVælg S

3784 43087 H-sele H-selen giver støtte til både 

skulderparti og krop. Anvendes ved 

rotation, holder skulderparti tilbage. 

Lavet i stretch materiale.

H-sele, Exklusiv, , small 16233 43087

3785 43088 H-sele H-selen giver støtte til både 

skulderparti og krop. Anvendes ved 

rotation, holder skulderparti tilbage. 

Lavet i stretch materiale.

H-sele, Exklusiv, medium 16233 43088

3786 43089 H-sele H-selen giver støtte til både 

skulderparti og krop. Anvendes ved 

rotation, holder skulderparti tilbage. 

Lavet i stretch materiale.

H-sele, Exklusiv,  large 16233 43089 Vælg din størrelse - mål din 

skulderbredde

Skulderbredde på 20-25 cmVælg XS

Skulderbredde på 25-30 cmVælg S

Skulderbredde på 30-40 cmVælg M

Skulderbredde på 35-50 cm       

Vælg L

374001 78150 Soft Pro Sternumstøtte Med Sternumstøtten kan du få den 

rette støtte, til at bibeholde den rette 

stilling. Sternumstøtten bruges ved 

rotation og til brugere med 

fremadfald. Passer også godt til 

borgere, som bruger sonde. 

Materialet Soft Pro er et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenskaber, hvor spænderne 

er i indsyede lommer. Kan vaskes 

ved 60 grader.

Soft Pro Sternumstøtte, XS 38873 78516 Skulderbredde på 20-25 cm. Mål fra 

skulder til skulder, for at nå frem til 

den totale skulderbredde.

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretchegenskaber, 

hvor spænderne er i indsyede 

lommer.

Monter selens nedre fæstepunkter 

ved hjælp af triglidespænder på 

kørestolens nedre rygrør. Monter 

selens øvre fæstepunkter ved hjælp 

af klapspænder.

374002 78153 Soft Pro Sternumstøtte Med Sternumstøtten kan du få den 

rette støtte, til at bibeholde den rette 

stilling. Sternumstøtten bruges ved 

rotation og til brugere med 

fremadfald. Passer også godt til 

borgere, som bruger sonde. 

Materialet Soft Pro er et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenskaber, hvor spænderne 

er i indsyede lommer. Kan vaskes 

ved 60 grader.

Soft Pro Sternumstøtte, S 38873 78519 Skulderbredde på 25-30 cm. Mål fra 

skulder til skulder, for at nå frem til 

den totale skulderbredde.

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretchegenskaber, 

hvor spænderne er i indsyede 

lommer.

Monter selens nedre fæstepunkter 

ved hjælp af triglidespænder på 

kørestolens nedre rygrør. Monter 

selens øvre fæstepunkter ved hjælp 

af klapspænder.



374003 78154 Soft Pro Sternumstøtte Med Sternumstøtten kan du få den 

rette støtte, til at bibeholde den rette 

stilling. Sternumstøtten bruges ved 

rotation og til brugere med 

fremadfald. Passer også godt til 

borgere, som bruger sonde. 

Materialet Soft Pro er et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenskaber, hvor spænderne 

er i indsyede lommer. Kan vaskes 

ved 60 grader.

Soft Pro Sternumstøtte, M 38873 78520 Skulderbredde på 30-35 cm. Mål fra 

skulder til skulder, for at nå frem til 

den totale skulderbredde.

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretchegenskaber, 

hvor spænderne er i indsyede 

lommer.

Monter selens nedre fæstepunkter 

ved hjælp af triglidespænder på 

kørestolens nedre rygrør. Monter 

selens øvre fæstepunkter ved hjælp 

af klapspænder.

374004 78155 Soft Pro Sternumstøtte Med Sternumstøtten kan du få den 

rette støtte, til at bibeholde den rette 

stilling. Sternumstøtten bruges ved 

rotation og til brugere med 

fremadfald. Passer også godt til 

borgere, som bruger sonde. 

Materialet Soft Pro er et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenskaber, hvor spænderne 

er i indsyede lommer. Kan vaskes 

ved 60 grader.

Soft Pro Sternumstøtte, L 38873 78521 Skulderbredde på 35-45 cm. Mål fra 

skulder til skulder, for at nå frem til 

den totale skulderbredde.

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretchegenskaber, 

hvor spænderne er i indsyede 

lommer.

Monter selens nedre fæstepunkter 

ved hjælp af triglidespænder på 

kørestolens nedre rygrør. Monter 

selens øvre fæstepunkter ved hjælp 

af klapspænder.

375311 100215 Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå.

Til brug i bad- og toiletstole.

Fås i størrelserne S, M & L.

Se mål af linket

Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå 

str. M

47492 93874 Str. M

Se mål af link (på hjemmesiden).

375411 100216 Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå.

Til brug i bad- og toiletstole.

Fås i størrelserne S, M & L.

Se mål af linket

Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå 

str. L

47492 93875 Str. L

Se mål af link (på hjemmesiden).

376521 100217 H-sele Soft, CloZitt, Blå H-sele Soft, CloZitt, Blå.

Til brug i bad- & toiletstole.

Fås i størrelserne S, M & L

H-sele Soft, CloZitt, Blå str. S 47493 93876 H-sele Soft, CloZitt, Blå str. S.

H-selen giver støtte til både 

skulderparti og krop.

Den bruges ved rotation og til 

brugere med fremadfald. 

Til brug i bad- og toiletstole.

Se mål af linket.

376531 100218 H-sele Soft, CloZitt, Blå H-sele Soft, CloZitt, Blå.

Til brug i bad- & toiletstole.

Fås i størrelserne S, M & L

H-sele Soft, CloZitt, Blå str. M 47493 93877 H-sele Soft, CloZitt, Blå str. M.

H-selen giver støtte til både 

skulderparti og krop.

Den bruges ved rotation og til 

brugere med fremadfald. 

Til brug i bad- og toiletstole.

Se mål af linket.

376541 100219 H-sele Soft, CloZitt, Blå H-sele Soft, CloZitt, Blå.

Til brug i bad- & toiletstole.

Fås i størrelserne S, M & L

H-sele Soft, CloZitt, Blå str. L 47493 93878 H-sele Soft, CloZitt, Blå str. L.

H-selen giver støtte til både 

skulderparti og krop.

Den bruges ved rotation og til 

brugere med fremadfald. 

Til brug i bad- og toiletstole.

Se mål af linket.

377820 119505 Skuldersele Vores skulderstropper har en god 

polstring. Store variationsmuligheder 

for brugeren, da de let kan justeres.

Skulderselerne er lavet af et 

materiale, der er let at tørre af.

Pudelængde 20, 25 og 30 cm

Rem længde 125 cm

Rem bredde 25 mm

Skulderstrop med polstring, 20 

cm, Soft, stk.

65522 116481

377825 119508 Skuldersele Vores skulderstropper har en god 

polstring. Store variationsmuligheder 

for brugeren, da de let kan justeres.

Skulderselerne er lavet af et 

materiale, der er let at tørre af.

Pudelængde 20, 25 og 30 cm

Rem længde 125 cm

Rem bredde 25 mm

Skulderstrop med polstring, 25 

cm, Soft, stk.

65522 116482 Pudelængde25 cm

Rem længde125 cm

Rem bredde25 mm

377830 119511 Skuldersele Vores skulderstropper har en god 

polstring. Store variationsmuligheder 

for brugeren, da de let kan justeres.

Skulderselerne er lavet af et 

materiale, der er let at tørre af.

Pudelængde 20, 25 og 30 cm

Rem længde 125 cm

Rem bredde 25 mm

Skulderstrop med polstring, 30 

cm, Soft, stk.

65522 116483 Pudelængde 30 cm

Rem længde125 cm

Rem bredde25 mm

374004 78155 Soft Pro Sternumstøtte Med Sternumstøtten kan du få den 

rette støtte, til at bibeholde den rette 

stilling. Sternumstøtten bruges ved 

rotation og til brugere med 

fremadfald. Passer også godt til 

borgere, som bruger sonde. 

Materialet Soft Pro er et 

neoprenlignende materiale med 

stretchegenskaber, hvor spænderne 

er i indsyede lommer. Kan vaskes 

ved 60 grader.

Soft Pro Sternumstøtte, L 38873 78521 Skulderbredde på 35-45 cm. Mål fra 

skulder til skulder, for at nå frem til 

den totale skulderbredde.

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretchegenskaber, 

hvor spænderne er i indsyede 

lommer.

Monter selens nedre fæstepunkter 

ved hjælp af triglidespænder på 

kørestolens nedre rygrør. Monter 

selens øvre fæstepunkter ved hjælp 

af klapspænder.



374015 78156 H-sele Soft Pro H-sele Soft pro er: Effektivt 

modvirkning af rotation. Passer godt 

til borgere, som bruger sonde. Soft 

Pro er et neoprenlignende materiale 

med stretchegenskaber, hvor 

spænderne er i indsyede lommer. 

Kan vaskes ved 60 grader.

H-sele Soft Pro, str. XS 38874 78522 For at vælge rette størrelse til 

respektive bruger, måler man fra 

skulder til skulder. Hvis borgeren har 

en skulderbredde på 20-25 cm 

vælger du størrelse XS

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretchegenskaber,

hvor spænderne er i indsyede 

lommer.

374016 78158 H-sele Soft Pro H-sele Soft pro er: Effektivt 

modvirkning af rotation. Passer godt 

til borgere, som bruger sonde. Soft 

Pro er et neoprenlignende materiale 

med stretchegenskaber, hvor 

spænderne er i indsyede lommer. 

Kan vaskes ved 60 grader.

H-sele Soft Pro, str. S 38874 78524 For at vælge rette størrelse til 

respektive bruger, måler man fra 

skulder til skulder. Hvis borgeren har 

en skulderbredde på 25-30 cm 

vælger du størrelse S

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretchegenskaber,

hvor spænderne er i indsyede 

lommer.

374017 78159 H-sele Soft Pro H-sele Soft pro er: Effektivt 

modvirkning af rotation. Passer godt 

til borgere, som bruger sonde. Soft 

Pro er et neoprenlignende materiale 

med stretchegenskaber, hvor 

spænderne er i indsyede lommer. 

Kan vaskes ved 60 grader.

H-sele Soft Pro, str. M 38874 78525 For at vælge rette størrelse til 

respektive bruger, måler man fra 

skulder til skulder. Hvis borgeren har 

en skulderbredde på 30-35 cm, 

vælger du størrelse M.

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretchegenskaber,

hvor spænderne er i indsyede 

lommer.

374018 78160 H-sele Soft Pro H-sele Soft pro er: Effektivt 

modvirkning af rotation. Passer godt 

til borgere, som bruger sonde. Soft 

Pro er et neoprenlignende materiale 

med stretchegenskaber, hvor 

spænderne er i indsyede lommer. 

Kan vaskes ved 60 grader.

H-sele Soft Pro, str. L 38874 78526 For at vælge rette størrelse til 

respektive bruger, måler man fra 

skulder til skulder. Hvis borgeren har 

en skulderbredde på 35-45 cm, 

vælger du størrelse L

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretchegenskaber,

hvor spænderne er i indsyede 

lommer.

375211 100214 Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå.

Til brug i bad- og toiletstole.

Fås i størrelserne S, M & L.

Se mål af linket

Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå 

str. S

47492 93873 Str. S

Se mål af link (på hjemmesiden).

375311 100215 Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå.

Til brug i bad- og toiletstole.

Fås i størrelserne S, M & L.

Se mål af linket

Sternumstøtte Soft, CloZitt, Blå 

str. M

47492 93874 Str. M

Se mål af link (på hjemmesiden).



9070303 - Ankelbespænding til brug i et sæde

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktse

rie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

3771 30568 Ankelbespænding Ankelbespænding, small Findes i small, medium og large. 

Materiale: Exklusiv (kunstlæder)

Rundt om anklen

S: 14-17 cm

M: 17-20 cm

L: 20-25 cm

10706 30568 Giver stabil støtte for at forhindre 

ufrivillig supination og pronation af 

foden.

3772 30569 Ankelbespænding Ankelbespænding, medium Findes i small, medium og large. 

Materiale: Exklusiv (kunstlæder)

Rundt om anklen

S: 14-17 cm

M: 17-20 cm

L: 20-25 cm

10706 30569 Giver stabil støtte for at forhindre 

ufrivillig supination og pronation af 

foden.

3773 30570 Ankelbespænding Ankelbespænding, large Findes i small, medium og large. 

Materiale: Exklusiv (kunstlæder)

Rundt om anklen

S: 14-17 cm

M: 17-20 cm

L: 20-25 cm

10706 30570 Giver stabil støtte for at forhindre 

ufrivillig supination og pronation af 

foden.

3774 119520 Ankelbespænding Ankelbespænding, Exklusiv, 

large

Findes i small, medium og large. 

Materiale: Exklusiv (kunstlæder)

Rundt om anklen

S: 14-17 cm

M: 17-20 cm

L: 20-25 cm

10706 116486 Giver stabil støtte for at forhindre 

ufrivillig supination og pronation af 

foden. Lukkes med velcro.

37711 80237 Ankelbespænding, Soft Ankelbespænding, Soft, str. S Ankelbespændingen giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

Materiale: Soft (Neopren) med 

stretchegenskaber.

Ankelbespændingen monteres på 

forskellige fodstøtter ved

at skrue fæstestropperne i 

fodpladen.

40147 80595 Ankelbespænding, velcro str. S 

(sæt) 14-17 cm rundt om anklen

37721 80238 Ankelbespænding, Soft Ankelbespænding, Soft, str. M Ankelbespændingen giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

Materiale: Soft (Neopren) med 

stretchegenskaber.

Ankelbespændingen monteres på 

forskellige fodstøtter ved

at skrue fæstestropperne i 

fodpladen.

40147 80596 Ankelbespænding, velcro str. M 

(sæt) 17-20 cm rundt om anklen.

37731 80239 Ankelbespænding, Soft Ankelbespænding, Soft, str. L Ankelbespændingen giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

Materiale: Soft (Neopren) med 

stretchegenskaber.

Ankelbespændingen monteres på 

forskellige fodstøtter ved

at skrue fæstestropperne i 

fodpladen.

40147 80597 Ankelbespænding, velcro str. L 

(sæt) 20-25 cm rundt om anklen.

37741 108222 Ankelbespænding, Soft Ankelbespænding Soft str. XL Ankelbespændingen giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

Materiale: Soft (Neopren) med 

stretchegenskaber.

Ankelbespændingen monteres på 

forskellige fodstøtter ved

at skrue fæstestropperne i 

fodpladen.

40147 105857

374070 84370 Ankelbespænding Soft Pro 

med spænde

Ankelbespænding Soft Pro 

med spænde, str. S

Mål rundt om anklen:

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

S (sæt) 14-17 cm 

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

M (sæt) 17-20 cm

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

L (sæt) 20-25 cm

 Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretch.

Ankelbespænding giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

42685 84787 Ankelbespænding Pro, spænde str. 

S (sæt) 14-17 cm 

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretch.

Ankelbespænding giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

374071 84371 Ankelbespænding Soft Pro 

med spænde

Ankelbespænding Soft Pro 

med spænde, str. M

Mål rundt om anklen:

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

S (sæt) 14-17 cm 

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

M (sæt) 17-20 cm

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

L (sæt) 20-25 cm

 Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretch.

Ankelbespænding giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

42685 84788 Ankelbespænding Pro, spænde str. 

S (sæt) 17-20 cm 

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretch.

Ankelbespænding giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.



374072 84372 Ankelbespænding Soft Pro 

med spænde

Ankelbespænding Soft Pro 

med spænde, str. L

Mål rundt om anklen:

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

S (sæt) 14-17 cm 

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

M (sæt) 17-20 cm

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

L (sæt) 20-25 cm

 Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretch.

Ankelbespænding giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

42685 84789 Ankelbespænding Pro, spænde str. 

L (sæt) 20-25 cm 

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretch.

Ankelbespænding giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

374073 119523 Ankelbespænding Soft Pro 

med spænde

Ankelbespænding Pro med 

spænde, str. XL

Mål rundt om anklen:

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

S (sæt) 14-17 cm 

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

M (sæt) 17-20 cm

Ankelbespænding Pro, spænde str. 

L (sæt) 20-25 cm

 Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretch.

Ankelbespænding giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

42685 116487 Ankelbespænding Pro, spænde str. 

XL (sæt) 32-45 cm 

Soft Pro er et neoprenlignende 

materiale med stretch.

Ankelbespænding giver en stabil 

støtte og holder fødderne på 

fodpladerne.

377111 100209 Ankelbespænding Soft, til 

badestol

Ankelbespænding Soft Blå str. 

S

Fod- og ankelbespænding leveres i 

sæt.

Monteres på fodpladen.

Mål rundt om vristen:

str. S 160-240 mm

str. M 220-280 mm

str. L 260-320 mm

Farve: Blå

Fremstillet til bad- & toiletstolen Zitzi 

CloZitt

47490 93868 Mål rundt om vristen:

str. S 160-240 mm

Farve: Blå

Fremstillet til bad- & toiletstolen Zitzi 

CloZitt

377211 100210 Ankelbespænding Soft, til 

badestol

Ankelbespænding Soft Blå str. 

M

Fod- og ankelbespænding leveres i 

sæt.

Monteres på fodpladen.

Mål rundt om vristen:

str. S 160-240 mm

str. M 220-280 mm

str. L 260-320 mm

Farve: Blå

Fremstillet til bad- & toiletstolen Zitzi 

CloZitt

47490 93869 Mål rundt om vristen:

str. M 220-280 mm

Farve: Blå

Fremstillet til bad- & toiletstolen Zitzi 

CloZitt

377311 100211 Ankelbespænding Soft, til 

badestol

Ankelbespænding Soft Blå str. 

L

Fod- og ankelbespænding leveres i 

sæt.

Monteres på fodpladen.

Mål rundt om vristen:

str. S 160-240 mm

str. M 220-280 mm

str. L 260-320 mm

Farve: Blå

Fremstillet til bad- & toiletstolen Zitzi 

CloZitt

47490 93870 Mål rundt om vristen:

str. L 260-320 mm

Farve: Blå

Fremstillet til bad- & toiletstolen Zitzi 

CloZitt



9070304 - Håndledsbespænding til brug i et sæde

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

3781 30575 Armbind Armbind, Exklusiv, 

voksen/large

Forhindrer overstræk, således at 

armene ikke kommer undenfor 

sædet eller kørestolen ydermål.

10708 30575

3782 30576 Armbind Armbind, Exklusiv, barn/small Forhindrer overstræk, således at 

armene ikke kommer undenfor 

sædet eller kørestolen ydermål.

10708 30576

37811 119514 Armbind Armbind, Soft, voksen/large Forhindrer overstræk, således at 

armene ikke kommer undenfor 

sædet eller kørestolen ydermål.

10708 116484 Soft. 140 mm rund om håndleddet 

og opad

37821 119517 Armbind Armbind, Soft, barn/small Forhindrer overstræk, således at 

armene ikke kommer undenfor 

sædet eller kørestolen ydermål.

10708 116485 Mål rundt om hånleddet op til 140 

mm

378111 119549 Armbind Soft blå, til brug i bad- 

og toiletstole

Armbind Soft blå, str. L Armbindet monteres diagonalt for at 

forhindre overstræk.

Materiale: Soft - neoprenlignende 

materiale med velcro

65529 116501 Mål rundt om håndled: str. L 140 

mm og opad

378211 119552 Armbind Soft blå, til brug i bad- 

og toiletstole

Armbind Soft blå, str. S Armbindet monteres diagonalt for at 

forhindre overstræk.

Materiale: Soft - neoprenlignende 

materiale med velcro

65529 116502 Mål rundt om håndled: str. L op til 

140 mm



9070601 - Lejringspuder til ben

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

SA7445 62593 Benstøtte ved sideleje Benstøtte ved sideleje, small Fremfor at det er brugeren, som skal 

passe ind i system, tilpases 

Symmetri liggesystem

fleksibelt til brugeren. Hjælpere 

oplever, at det bare tager et øjeblik 

at tilpasse

benstøtte ved sideleje, og 

finjustering kan klares med det 

samme.

40488 63062

SA7450 62594 Benstøtte ved sideleje Benstøtte ved sideleje, 

medium

Fremfor at det er brugeren, som skal 

passe ind i system, tilpases 

Symmetri liggesystem

fleksibelt til brugeren. Hjælpere 

oplever, at det bare tager et øjeblik 

at tilpasse

benstøtte ved sideleje, og 

finjustering kan klares med det 

samme.

40488 63063

SA7455 62595 Benstøtte ved sideleje Benstøtte ved sideleje, large Fremfor at det er brugeren, som skal 

passe ind i system, tilpases 

Symmetri liggesystem

fleksibelt til brugeren. Hjælpere 

oplever, at det bare tager et øjeblik 

at tilpasse

benstøtte ved sideleje, og 

finjustering kan klares med det 

samme.

40488 63064

SA7370 62589 Knæholdere Knæholdere, Mini str. 1 Symmetrisleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige.

Knæholderne er meget nemme at 

anvende

40489 63058

SA7340 62590 Knæholdere Knæholdere, str. 2 Symmetrisleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige.

Knæholderne er meget nemme at 

anvende

40489 63059

SA7380 62591 Knæholdere Knæholder, Junior, str. 3 Symmetrisleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige.

Knæholderne er meget nemme at 

anvende

40489 63060

SA7390 62592 Knæholdere Knæholder, voksen, str. 4 Symmetrisleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige.

Knæholderne er meget nemme at 

anvende

40489 63061

SA7400 103626 Knæblok Knæblok junior Denne knæpude sørger for at 

stabilisere benene i en god stilling, 

når man ligger på ryggen. Samtidig 

giver den også mulighed for at man 

kan dreje/trille om på siden og 

samtidig bevare den gode stilling.

Knæblokken er rigtig god til urolige 

personer, som vender sig meget, 

men som fortsat har behov for 

støtte. Tilbydes i 2 størrelser.

50720 99281 Knæblok junior, 200L x 225B.

SA7420 103627 Knæblok Knæblok voksen Denne knæpude sørger for at 

stabilisere benene i en god stilling, 

når man ligger på ryggen. Samtidig 

giver den også mulighed for at man 

kan dreje/trille om på siden og 

samtidig bevare den gode stilling.

Knæblokken er rigtig god til urolige 

personer, som vender sig meget, 

men som fortsat har behov for 

støtte. Tilbydes i 2 størrelser.

50720 99282 Knæblok voksen, 250L x 300B.



"09070602" - Lejringspuder til flere formål

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn

SA8000C 62587 SymmetriSleep SymmetriSleep, Velcro lagen, 

barn

SA8000S 62588 SymmetriSleep Velcro lagen, single

SA7200 62596 SymmetriSleep Positioneringsbeslag, 

(bogstøtte), small (sæt)



SA7220 62597 SymmetriSleep Positioneringsbeslag, 

(bogstøtte), medium (sæt)

SA7225 62598 SymmetriSleep Positioneringsbeslag, 

(bogstøtte), large (enkelvis)

SA7230 62599 SymmetriSleep Positioneringsbeslag, 

(bogstøtte), x-large (enkelvis)

SA7550 81624 Skumgranulerede fyldte puder 

(t-foam)

B SMALL REKTANGEL 

STANDARD



SA7580 81643 Skumgranulerede fyldte puder 

(t-foam)

C MEDIUM REKTANGEL 

STANDARD

SA7610 81644 Skumgranulerede fyldte puder 

(t-foam)

D LARGE REKTANGEL 

STANDARD

SA7700 81645 Skumgranulerede fyldte puder 

(t-foam)

E HALVMÅNEFORMET 

STANDARD

SA7800 81646 Skumgranulerede fyldte puder 

(t-foam)

F SMALL PØLLE STANDARD

SA7850 81647 Skumgranulerede fyldte puder 

(t-foam)

G MEDIUM PØLLE STANDARD



SA7860 81648 Skumgranulerede fyldte puder 

(t-foam)

LARGE PØLLE STANDARD

SA7230 62599 SymmetriSleep Positioneringsbeslag, 

(bogstøtte), x-large (enkelvis)

SA7165P 62600 SymmetriSleep Puder til positioneringsbeslag, 

(bogstøtte), small (sæt)

SA7175P 62602 SymmetriSleep Puder til positioneringsbeslag, 

medium (sæt)



SA7185P 62603 SymmetriSleep Puder til positioneringsbeslag, 

large (single)

SA7195P 62604 SymmetriSleep Puder til positioneringsbeslag, 

x-large (enkelvis)

SA8000T 79778 SymmetriSleep SymmetriSleep, Velcro lagen 

3/4, Junior seng

SA7500 81623 Skumgranulerede fyldte puder 

(t-foam)

A FIRKANTET STANDARD



Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63056 Barneseng størrelse 100x75

SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63057 Single størrelse 90x200

SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63065



SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63066

SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63067

SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63068

Forskellige Skumgranulerede fyldte 

puder (t-foam) fra liggesystemet 

SymmetriSleep.

SymmetriSleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige. Under forudsætning 

af at deres krop er fleksibel nok, til 

at blive rettet ud til lige.

40774 81706 B SMALL REKTANGEL STANDARD, 

30x45



Forskellige Skumgranulerede fyldte 

puder (t-foam) fra liggesystemet 

SymmetriSleep.

SymmetriSleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige. Under forudsætning 

af at deres krop er fleksibel nok, til 

at blive rettet ud til lige.

40774 81728 C MEDIUM REKTANGEL STANDARD

Forskellige Skumgranulerede fyldte 

puder (t-foam) fra liggesystemet 

SymmetriSleep.

SymmetriSleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige. Under forudsætning 

af at deres krop er fleksibel nok, til 

at blive rettet ud til lige.

40774 81729 D LARGE REKTANGEL STANDARD

Forskellige Skumgranulerede fyldte 

puder (t-foam) fra liggesystemet 

SymmetriSleep.

SymmetriSleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige. Under forudsætning 

af at deres krop er fleksibel nok, til 

at blive rettet ud til lige.

40774 81730 E HALVMÅNEFORMET STANDARD

Forskellige Skumgranulerede fyldte 

puder (t-foam) fra liggesystemet 

SymmetriSleep.

SymmetriSleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige. Under forudsætning 

af at deres krop er fleksibel nok, til 

at blive rettet ud til lige.

40774 81731 F SMALL PØLLE STANDARD

Forskellige Skumgranulerede fyldte 

puder (t-foam) fra liggesystemet 

SymmetriSleep.

SymmetriSleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige. Under forudsætning 

af at deres krop er fleksibel nok, til 

at blive rettet ud til lige.

40774 81732 G MEDIUM PØLLE STANDARD



Forskellige Skumgranulerede fyldte 

puder (t-foam) fra liggesystemet 

SymmetriSleep.

SymmetriSleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige. Under forudsætning 

af at deres krop er fleksibel nok, til 

at blive rettet ud til lige.

40774 81733

SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63068

SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63069 Puder til positioneringsbeslag, 

dobbeltsidet og ventilerbar.

SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63071 Dobbeltsidet og ventilerbar



SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63072 dobbeltsidet og ventilerbar

SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 63073

SymmetrisleepTM muliggør, at 

personer med problemer i 

bevægeapparatet kan ligge lige.

Liggesystemet kan forebygge 

yderligere progrediering af diverse 

deformiteter og i visse tilfælde 

endda korrigere allerede 

eksisterende problemer, når 

systemet bruges som en del af et 24 

timers positionerings program.

28624 80025 Juniorseng størrelse 160x80

Forskellige Skumgranulerede fyldte 

puder (t-foam) fra liggesystemet 

SymmetriSleep.

SymmetriSleep muliggør, at personer 

med problemer i bevægeapparatet 

kan ligge lige. Under forudsætning 

af at deres krop er fleksibel nok, til 

at blive rettet ud til lige.

40774 81705 30x30



9120322 - Toilet-badestole med sædetilt

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

7920-1S 43918 Anatomic Formstøbt 

hygiejnesæde

Anatomic Formstøbt 

hygiejnesæde, lille

Et individuelt skræddersyet Anatomic 

formstøbt bad- og toiletsæde, som 

muliggør en funktionel siddestilling, 

kan være løsningen for personer 

med svære siddeproblemer. Det er 

også løsningen for de personer, som 

ikke lige passer i et standard 

toiletsæde.

Kan med fordel monteres på vores 

stel fra toiletstolen Starfish Pro.

16652 43918

7920-1L 43919 Anatomic Formstøbt 

hygiejnesæde

Anatomic Formstøbt 

hygiejnesæde, Stor

Et individuelt skræddersyet Anatomic 

formstøbt bad- og toiletsæde, som 

muliggør en funktionel siddestilling, 

kan være løsningen for personer 

med svære siddeproblemer. Det er 

også løsningen for de personer, som 

ikke lige passer i et standard 

toiletsæde.

Kan med fordel monteres på vores 

stel fra toiletstolen Starfish Pro.

16652 43919

689401 104892 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, manuel, Sæde 

str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 100814 Hofte-/rygvinkel -5-25

Tilt -5-30

Sædebybde: 28-36 cm

Bredde: 38 cm

STEL 

Bredde: 54 cm,

Længde: 64 cm

Et fast stel, som kan højdejusteres 

med værktøj til at passe et toilet i 

højden mellem 42-52 cm. 

Sædedelen kan justeres med 10 cm i 

dybden.

Brugerhøjde: 120-145 cm

689402 104896 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, manuel, Sæde 

str. 2

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 100818 Hofte-/rygvinkel -10-35

Tilt -5-30

Sædebybde: 36-45 cm

Bredde: 45cm

STEL 

Bredde: 54 cm,

Længde: 66 cm

Et fast stel, som kan højdejusteres 

med værktøj til at passe et toilet i 

højden mellem 42-52 cm. 

Sædedelen kan justeres med 10 cm i 

dybden.

Brugerhøjde: 140-175 cm

689403 106161 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro manuel, Sæde str. 

3

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102902 Hofte-/rygvinkel -10-35

Tilt -5-30

Sædebybde: 45-55 cm

Bredde: 51cm

STEL 

Bredde: 54 cm,

Længde: 69 cm

Et fast stel, som kan højdejusteres 

med værktøj til at passe et toilet i 

højden mellem 42-52 cm. 

Sædedelen kan justeres med 10 cm i 

dybden.

Brugerhøjde: 140-175 cm

689411 106165 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102906  STARFISH STR. 1

Brugerhøjde: 120- 145 cm

Sædedybde: 300-380 mm

Sitsbredde, hel: 380 mm

Sitsbredde, delt: 350-480 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100

689412 106166 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel str. 2

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102907 STARFISH STR. 2

Brugerhøjde: 140- 175 cm

Sædedybde: 360-470 mm

Sitsbredde, hel: 450 mm

Sitsbredde, delt: 350-510 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 10o kg



689406 106162 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, manuel, sædedel 

delt str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102903 Hofte-/rygvinkel -10-35

Tilt -5-30

Sædebybde: 30-38 cm

Bredde: 35-48 cm

STEL 

Bredde: 54 cm,

Længde: 69 cm

Brugerhøjde: 120-145 cm

689407 106163 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, manuel, sædedel 

delt str. 2

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102904 Hofte-/rygvinkel -10-35

Tilt -5-30

Sædebybde: 36-47 cm

Bredde: 35-51 cm

STEL 

Bredde: 54 cm,

Længde: 69 cm

Brugerhøjde: 140-175 cm

689408 106164 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, manuel, sædedel 

delt str. 3

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102905 Hofte-/rygvinkel -10-35

Tilt -5-30

Sædebybde: 45-55 cm

Bredde: 39-45cm

STEL 

Bredde: 59 cm,

Længde: 79 cm

Brugerhøjde: 170-200 cm

689416 106168 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel delt 

str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102909  STARFISH STR. 1

Brugerhøjde: 120- 145 cm

Sædedybde: 300-380 mm

Sædebredde, delt: 350-480 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100

689417 106169 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel delt 

str. 2

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102910 STARFISH STR. 2

Brugerhøjde: 140- 175 cm

Sædedybde: 360-470 mm

Sædebredde, delt: 350-510 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 10o kg

689418 106170 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel delt 

str. 3

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102911 STARFISH STR. 3

Brugerhøjde: 170- 200 cm

Sædedybde: 450-550 mm

Sædebredde, delt: 390-520 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-30 grader

Stel BxL: 590 x 790 mm

Max brugervægt: 120 kg

689421 106171 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, el 

højdeindstillelig, sædedel str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102912 STARFISH STR. 1

Brugerhøjde: 120- 145 cm

Sædedybde: 300-380 mm

Sædebredde, hel: 380 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100 kg

689422 106172 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, el 

højdeindstillelig, sædedel str. 2

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102913 STARFISH STR. 2

Brugerhøjde: 140- 175 cm

Sædedybde: 360-470 mm

Sædebredde, hel: 450 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100 kg



689423 106173 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, el højdeindstillelig 

sædedel str. 3

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102914 STARFISH STR. 3

Brugerhøjde: 170- 200 cm

Sædedybde: 450-550 mm

Sædebredde, hel: 510 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-30 grader

Stel BxL: 590 x 790 mm

Max brugervægt: 120 kg

689426 106174 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, el 

højdeindstillelig, sædedel delt 

str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102915  STARFISH STR. 1

Brugerhøjde: 120- 145 cm

Sædedybde: 300-380 mm

Sædebredde, delt: 350-480 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100

689427 106175 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, el 

højdeindstillelig, sædedel, delt 

str. 2

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102916 STARFISH STR. 2

Brugerhøjde: 140- 175 cm

Sædedybde: 360-470 mm

Sædebredde, delt: 350-510 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100 kg

689428 106176 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, el højdeindstillelig 

sædedel delt str. 3

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102917 STARFISH STR. 3

Brugerhøjde: 170- 200 cm

Sædedybde: 450-550 mm

Sædebredde, delt: 390-520 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-30 grader

Stel BxL: 590 x 790 mm

Max brugervægt: 120 kg

7920-1L 43919 Anatomic Formstøbt 

hygiejnesæde

Anatomic Formstøbt 

hygiejnesæde, Stor

Et individuelt skræddersyet Anatomic 

formstøbt bad- og toiletsæde, som 

muliggør en funktionel siddestilling, 

kan være løsningen for personer 

med svære siddeproblemer. Det er 

også løsningen for de personer, som 

ikke lige passer i et standard 

toiletsæde.

Kan med fordel monteres på vores 

stel fra toiletstolen Starfish Pro.

16652 43919

681xxx (xryg, 

stelhøjde og 

kørehån

53380 Zitzi CloZitt Zitzi CloZitt, sæde str. 1 Zitzi Clozitt er en hygiejnestol med 

mange og enkle 

justeringsmuligheder.

Udover de justeringsmuligheder, 

som allerede findes stadard i 

produkten, tilbyder vi yderligere 

muligheder for specialtilpasninger. 

Rådfør gerne vores 

Fysioterapeutiske konsulenter for 

idér og løsningsmuligheder.

23137 54929

682xxx (xryg, 

stelhøjde og 

håndtag

53381 Zitzi CloZitt Zitzi CloZitt, sæde str. 2 Zitzi Clozitt er en hygiejnestol med 

mange og enkle 

justeringsmuligheder.

Udover de justeringsmuligheder, 

som allerede findes stadard i 

produkten, tilbyder vi yderligere 

muligheder for specialtilpasninger. 

Rådfør gerne vores 

Fysioterapeutiske konsulenter for 

idér og løsningsmuligheder.

23137 54930

683xxx (xryg, 

stelhøjde og 

håndtag

53382 Zitzi CloZitt Zitzi CloZitt, sæde str. 3 Zitzi Clozitt er en hygiejnestol med 

mange og enkle 

justeringsmuligheder.

Udover de justeringsmuligheder, 

som allerede findes stadard i 

produkten, tilbyder vi yderligere 

muligheder for specialtilpasninger. 

Rådfør gerne vores 

Fysioterapeutiske konsulenter for 

idér og løsningsmuligheder.

23137 54931



684xxx (xryg, 

stelhøjde og 

håndtag

53383 Zitzi CloZitt Zitzi CloZitt, sæde str. 4 Zitzi Clozitt er en hygiejnestol med 

mange og enkle 

justeringsmuligheder.

Udover de justeringsmuligheder, 

som allerede findes stadard i 

produkten, tilbyder vi yderligere 

muligheder for specialtilpasninger. 

Rådfør gerne vores 

Fysioterapeutiske konsulenter for 

idér og løsningsmuligheder.

23137 54932

687xxx (xryg, 

stelhøjde og 

håndtag

53384 Zitzi CloZitt Zitzi CloZitt Starfish, delt sæde 

str. 1-2

Zitzi Clozitt er en hygiejnestol med 

mange og enkle 

justeringsmuligheder.

Udover de justeringsmuligheder, 

som allerede findes stadard i 

produkten, tilbyder vi yderligere 

muligheder for specialtilpasninger. 

Rådfør gerne vores 

Fysioterapeutiske konsulenter for 

idér og løsningsmuligheder.

23137 54933 En kombineret bad- og toiletstol. Kan 

også anvendes

i svømmehal. Konstrukion med 

mange justeringsmuligheder,

stabil støtte og god positionering

688xxx (xryg, 

stelhøjde & 

håndtag)

53385 Zitzi CloZitt Zitzi CloZitt Starfish, delt sæde 

str. 3-4

Zitzi Clozitt er en hygiejnestol med 

mange og enkle 

justeringsmuligheder.

Udover de justeringsmuligheder, 

som allerede findes stadard i 

produkten, tilbyder vi yderligere 

muligheder for specialtilpasninger. 

Rådfør gerne vores 

Fysioterapeutiske konsulenter for 

idér og løsningsmuligheder.

23137 54934 Zitzi Clozitt-serien er udviklet for de 

brugere, 

som har behov for at få tilført ekstra 

stabilitet i 

deres bad og toiletstol.

Individuelle tilpasningsmuligheder er 

nødvendige for at opnå en god 

siddestilling i en bad- og toiletstol, 

og Zitzi Clozitt tilbyder 

unikke muligheder,uden at gå på 

kompromis med støtte og 

siddestilling. 

689401 104892 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, manuel, Sæde 

str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 100814 Hofte-/rygvinkel -5-25

Tilt -5-30

Sædebybde: 28-36 cm

Bredde: 38 cm

STEL 

Bredde: 54 cm,

Længde: 64 cm

Et fast stel, som kan højdejusteres 

med værktøj til at passe et toilet i 

højden mellem 42-52 cm. 

Sædedelen kan justeres med 10 cm i 

dybden.

Brugerhøjde: 120-145 cm

689403 106161 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro manuel, Sæde str. 

3

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102902 Hofte-/rygvinkel -10-35

Tilt -5-30

Sædebybde: 45-55 cm

Bredde: 51cm

STEL 

Bredde: 54 cm,

Længde: 69 cm

Et fast stel, som kan højdejusteres 

med værktøj til at passe et toilet i 

højden mellem 42-52 cm. 

Sædedelen kan justeres med 10 cm i 

dybden.

Brugerhøjde: 140-175 cm

689406 106162 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, manuel, sædedel 

delt str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102903 Hofte-/rygvinkel -10-35

Tilt -5-30

Sædebybde: 30-38 cm

Bredde: 35-48 cm

STEL 

Bredde: 54 cm,

Længde: 69 cm

Brugerhøjde: 120-145 cm

689412 106166 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel str. 2

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102907 STARFISH STR. 2

Brugerhøjde: 140- 175 cm

Sædedybde: 360-470 mm

Sitsbredde, hel: 450 mm

Sitsbredde, delt: 350-510 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 10o kg

689413 106167 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel str. 3

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102908 STARFISH STR. 3

Brugerhøjde: 170- 200 cm

Sædedybde: 450-550 mm

Sitsbredde, hel: 510 mm

Sitsbredde, delt: 390-520 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-30 grader

Stel BxL: 590 x 790 mm

Max brugervægt: 120 kg



689416 106168 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel delt 

str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102909  STARFISH STR. 1

Brugerhøjde: 120- 145 cm

Sædedybde: 300-380 mm

Sædebredde, delt: 350-480 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100

689408 106164 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, manuel, sædedel 

delt str. 3

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102905 Hofte-/rygvinkel -10-35

Tilt -5-30

Sædebybde: 45-55 cm

Bredde: 39-45cm

STEL 

Bredde: 59 cm,

Længde: 79 cm

Brugerhøjde: 170-200 cm

689411 106165 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102906  STARFISH STR. 1

Brugerhøjde: 120- 145 cm

Sædedybde: 300-380 mm

Sitsbredde, hel: 380 mm

Sitsbredde, delt: 350-480 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100

689417 106169 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel delt 

str. 2

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102910 STARFISH STR. 2

Brugerhøjde: 140- 175 cm

Sædedybde: 360-470 mm

Sædebredde, delt: 350-510 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 10o kg

689418 106170 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, hydraulisk 

højdeindstillelig, sædedel delt 

str. 3

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102911 STARFISH STR. 3

Brugerhøjde: 170- 200 cm

Sædedybde: 450-550 mm

Sædebredde, delt: 390-520 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-30 grader

Stel BxL: 590 x 790 mm

Max brugervægt: 120 kg

689422 106172 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, el 

højdeindstillelig, sædedel str. 2

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102913 STARFISH STR. 2

Brugerhøjde: 140- 175 cm

Sædedybde: 360-470 mm

Sædebredde, hel: 450 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100 kg

689423 106173 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, el højdeindstillelig 

sædedel str. 3

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102914 STARFISH STR. 3

Brugerhøjde: 170- 200 cm

Sædedybde: 450-550 mm

Sædebredde, hel: 510 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-30 grader

Stel BxL: 590 x 790 mm

Max brugervægt: 120 kg

689426 106174 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, el 

højdeindstillelig, sædedel delt 

str. 1

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102915  STARFISH STR. 1

Brugerhøjde: 120- 145 cm

Sædedybde: 300-380 mm

Sædebredde, delt: 350-480 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100



689427 106175 Zitzi Starfish Pro Starfish Pro, el 

højdeindstillelig, sædedel, delt 

str. 2

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, 

har været igennem 

forbedringsmaskinen både på design 

og funktion, resultatet er Zitzi 

Starfish Pro.

Den har en stærk konstruktion med 

mange justeringsmuligheder. 

Sædedelen tilbydes med et manuelt 

eller højdejusterbart stel. 

Sidstnævnte kan højdjusteres ved 

hjælp af pumpe eller el.

Se mere på anatomicsitt.dk.

51043 102916 STARFISH STR. 2

Brugerhøjde: 140- 175 cm

Sædedybde: 360-470 mm

Sædebredde, delt: 350-510 mm

Tilt: -5-30 grader

Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader

Stel BxL: 540 x 690 mm

Max brugervægt: 100 kg



12121204 - Børnesæder Komplette bilsæder til børn, som placeres og fastgøres på et standard bilsæde.

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

152802 64491 Carseat PRO autostol Carseat PRO autostol, str. 2 Zitzi Carseat PRO er en helt ny 

autostol med fantastiske 

positioneringsmuligheder og 

samtidig med sikkerheden i 

højsædet. 

Zitzi Carseat PRO vokser med 

brugeren og tilgodeser børn og unge 

op 90-160 cm. Zitzi Carseat PRO 

støtter og aflaster brugeren, der hvor 

det behøves samt fremhæver 

brugeren fremfor stolen.

30685 66359 Brugervægt:15-25 kg

Brugerlængde: 95-135 cm

Sædebredde: 34 cm

Sædedybde: 27-36 cm

Kropsbredde: 14-24 cm

Kropsdybde: 12 cm

Axilhøjde: 22-29 cm

Benlængdeforskel: 10 cm

Adbduktion: 9 (inde) 18 (ude)

152803 64492 Carseat PRO autostol Carseat PRO autostol, str. 3 Zitzi Carseat PRO er en helt ny 

autostol med fantastiske 

positioneringsmuligheder og 

samtidig med sikkerheden i 

højsædet. 

Zitzi Carseat PRO vokser med 

brugeren og tilgodeser børn og unge 

op 90-160 cm. Zitzi Carseat PRO 

støtter og aflaster brugeren, der hvor 

det behøves samt fremhæver 

brugeren fremfor stolen.

30685 66360 Brugervægt:15-36 kg

Brugerlængde: 115-155 cm

Sædebredde: 34 cm

Sædedybde: 32-41 cm

Kropsbredde: 16-26 cm

Kropsdybde: 13 cm

Axilhøjde: 26-33 cm

Benlængdeforskel: 10 cm

Adbduktion: 9 (inde) 18 (ude)



12221806 - Understel til kørestole

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

35xxxx (x  

afhængig af 

størrelse)

38419 Mika kørestolsstel Mika, str. 0, SB 30 cm Mika er et fastramme kørestolsstel 

med tromlebremse og ergonomisk 

skubbehåndtag. Sædeenheden kan 

tiltes 45 grader bagud og 10 grader 

fremad. Tilbydes i 4 størrelser.

14267 38419

35xxxx (x  

afhængig af 

størrelse)

42141 Mika kørestolsstel Mika, str. 1, SB 33 cm Mika er et fastramme kørestolsstel 

med tromlebremse og ergonomisk 

skubbehåndtag. Sædeenheden kan 

tiltes 45 grader bagud og 10 grader 

fremad. Tilbydes i 4 størrelser.

14267 42141

35xxxx (x  

afhængig af 

størrelse)

42142 Mika kørestolsstel Mika, str. 2, SB 36 cm Mika er et fastramme kørestolsstel 

med tromlebremse og ergonomisk 

skubbehåndtag. Sædeenheden kan 

tiltes 45 grader bagud og 10 grader 

fremad. Tilbydes i 4 størrelser.

14267 42142

35xxxx (x  

afhængig af 

størrelse)

42143 Mika kørestolsstel Mika, str. 3, SB 39 cm Mika er et fastramme kørestolsstel 

med tromlebremse og ergonomisk 

skubbehåndtag. Sædeenheden kan 

tiltes 45 grader bagud og 10 grader 

fremad. Tilbydes i 4 størrelser.

14267 42143

386001 53462 Seabass Seabass, str. 1 Zitzi Seabass PRO er et stel, som er 

yderst stabilt og sikkert. Her er 

borgeren i trygge hænder. 

Der er et godt tilt og kørestolsstellet 

er klar til forskellige siddesystemer.

Diverse drivhjulspositioner giver 

mulighed for at justere 

kørestolsstellet 

således at optimale 

tyngdepunktsforhold opnås uanset 

siddesystem.

23390 55305

844105 53467 Flipper Pro Flipper Pro, str. 3 Zitzi Flipper PRO, er en velbalanceret 

giraf.

Vores nye stel, Zitzi Flipper Pro, giver 

barnet mulighed for at deltage i 

legen uanset legens højde.

Det er et stabilt stel, som har en 

stærk konstruktion.

Der er et godt tilt på kørestolsstellet 

og det er muligt at få det med og 

uden el.

23392 55311

844002 53468 Flipper Pro Flipper Pro med el, str. 1 Zitzi Flipper PRO, er en velbalanceret 

giraf.

Vores nye stel, Zitzi Flipper Pro, giver 

barnet mulighed for at deltage i 

legen uanset legens højde.

Det er et stabilt stel, som har en 

stærk konstruktion.

Der er et godt tilt på kørestolsstellet 

og det er muligt at få det med og 

uden el.

23392 55312

844104 53469 Flipper Pro Flipper Pro med el, str. 2 Zitzi Flipper PRO, er en velbalanceret 

giraf.

Vores nye stel, Zitzi Flipper Pro, giver 

barnet mulighed for at deltage i 

legen uanset legens højde.

Det er et stabilt stel, som har en 

stærk konstruktion.

Der er et godt tilt på kørestolsstellet 

og det er muligt at få det med og 

uden el.

23392 55313

844106 53470 Flipper Pro Flipper Pro med el, str. 3 Zitzi Flipper PRO, er en velbalanceret 

giraf.

Vores nye stel, Zitzi Flipper Pro, giver 

barnet mulighed for at deltage i 

legen uanset legens højde.

Det er et stabilt stel, som har en 

stærk konstruktion.

Der er et godt tilt på kørestolsstellet 

og det er muligt at få det med og 

uden el.

23392 55314

844308 119175 Flipper Pro Flipper Pro med el, str. 4 Zitzi Flipper PRO, er en velbalanceret 

giraf.

Vores nye stel, Zitzi Flipper Pro, giver 

barnet mulighed for at deltage i 

legen uanset legens højde.

Det er et stabilt stel, som har en 

stærk konstruktion.

Der er et godt tilt på kørestolsstellet 

og det er muligt at få det med og 

uden el.

23392 116333 Flipper Pro er et højdejusterbar 

indendørs kørestolsstel med 125 mm 

hjul for let at køre over tæppekanter, 

dørtrin og andre forhindringer. 

Flipper Pro findes i to varianter: 

manuel eller elektrisk.

Det har en unik tilt in space -

funktion, hvilket betyder, at du kan 

vippe sædedelen uden at forårsage 

ustabilitet i chassiset.



846002 72376 Zitzi Snapper kørestolsstel Zitzi Snapper kørestolsstel, str. 

1, elektrisk

Zitzi Snapper er et kørestolstel, som 

er forberedt til montering af et 

siddesystem.

Zitzi Snapper er smart og stærk. Det 

giver barnet mulighed for både at 

komme i lege- og læringshøjde.

Kørestolen har et godt tilt. 

Der findes to varianter til at 

imødekomme hæve- og 

sænkemekanismen.

elektrisk og manuel.

35357 73114

R370000 76922 Calimero Kørestol Calimero Kørestol, str. 0 Calimero er et letvægts kørestolsstel 

til børn.

Egenskaber for Calimero

 Letvægt i sædvanlig solid og stabil 

kvalitet

 Moderne design med 

brugervenlighed og fleksibilitet i 

hverdagen

 Kompakt design med ekstrem 

manøvredygtighed

 30 grader sædekip

 Forskellige rammebredder pr. 

størrelse

 Fokus på enkel tilpasning 

balancepunktet

37955 76924

R371000 76970 Calimero Kørestol Calimero Kørestol, str. 1 Calimero er et letvægts kørestolsstel 

til børn.

Egenskaber for Calimero

 Letvægt i sædvanlig solid og stabil 

kvalitet

 Moderne design med 

brugervenlighed og fleksibilitet i 

hverdagen

 Kompakt design med ekstrem 

manøvredygtighed

 30 grader sædekip

 Forskellige rammebredder pr. 

størrelse

 Fokus på enkel tilpasning 

balancepunktet

37955 76976

10151810 109442 Galileo Galileo, str. 2 Kørestolsstellet Galileo har været 

igennem forbedringsmaskinen både 

med hensyn til design, kip og 

sædehøjde.

Galileo er fleksibel og letkørende. 

Stellets kompakte konstruktion gør 

at det passer perfekt, når man har 

behov for et mindre kørestolsstel. 

Endelig er det enkelt at justere, så 

det nemt kan tilpasses den enkeltes 

behov og mål.

54605 106943

844308 119175 Flipper Pro Flipper Pro med el, str. 4 Zitzi Flipper PRO, er en velbalanceret 

giraf.

Vores nye stel, Zitzi Flipper Pro, giver 

barnet mulighed for at deltage i 

legen uanset legens højde.

Det er et stabilt stel, som har en 

stærk konstruktion.

Der er et godt tilt på kørestolsstellet 

og det er muligt at få det med og 

uden el.

23392 116333 Flipper Pro er et højdejusterbar 

indendørs kørestolsstel med 125 mm 

hjul for let at køre over tæppekanter, 

dørtrin og andre forhindringer. 

Flipper Pro findes i to varianter: 

manuel eller elektrisk.

Det har en unik tilt in space -

funktion, hvilket betyder, at du kan 

vippe sædedelen uden at forårsage 

ustabilitet i chassiset.

844200 69497 Flipper Pro Flex Flipper Pro Flex, manuel Flipper Pro Flex er et kørestolsstel, 

som giver mulighed for både

indendørs- og udendørsbrug. Vælg 

mellem 12 eller 16 drivhjul.

Leveres standard med 16. 

Kørestolsstellet er udstyret med et 

tilt, som

styres af en gaspatron. Findes i en 

elektrisk eller manuel udgave.

33217 69501 Zitzi Flipper Pro Flex har tilt in space 

funktion, hvilket indebærer at man

kan tilte sædedelen uden at 

forårsage ustabilitet.

Hjul: 7 / 12-16

Tilt: 30 gr.

Laveste sædehøjde: 28 cm

Total længde: 79

Total bredde: 62

Total vægt

Størrelser: 1

Max belastningsvægt: 75 kg

844201 69498 Flipper Pro Flex Flipper Pro Flex, elektrisk Flipper Pro Flex er et kørestolsstel, 

som giver mulighed for både

indendørs- og udendørsbrug. Vælg 

mellem 12 eller 16 drivhjul.

Leveres standard med 16. 

Kørestolsstellet er udstyret med et 

tilt, som

styres af en gaspatron. Findes i en 

elektrisk eller manuel udgave.

33217 69502 Zitzi Flipper Pro Flex har tilt in space 

funktion, hvilket indebærer at man

kan tilte sædedelen uden at 

forårsage ustabilitet.

Hjul: 7 / 12-16

Tilt: 30 gr.

Laveste sædehøjde: 28 cm

Total længde: 79

Total bredde: 62

Total vægt

Størrelser: 1

Max belastningsvægt: 75 kg



846001 72375 Zitzi Snapper kørestolsstel Zitzi Snapper kørestolsstel, str. 

1, manuel

Zitzi Snapper er et kørestolstel, som 

er forberedt til montering af et 

siddesystem.

Zitzi Snapper er smart og stærk. Det 

giver barnet mulighed for både at 

komme i lege- og læringshøjde.

Kørestolen har et godt tilt. 

Der findes to varianter til at 

imødekomme hæve- og 

sænkemekanismen.

elektrisk og manuel.

35357 73113

846002 72376 Zitzi Snapper kørestolsstel Zitzi Snapper kørestolsstel, str. 

1, elektrisk

Zitzi Snapper er et kørestolstel, som 

er forberedt til montering af et 

siddesystem.

Zitzi Snapper er smart og stærk. Det 

giver barnet mulighed for både at 

komme i lege- og læringshøjde.

Kørestolen har et godt tilt. 

Der findes to varianter til at 

imødekomme hæve- og 

sænkemekanismen.

elektrisk og manuel.

35357 73114

386001 53462 Seabass Seabass, str. 1 Zitzi Seabass PRO er et stel, som er 

yderst stabilt og sikkert. Her er 

borgeren i trygge hænder. 

Der er et godt tilt og kørestolsstellet 

er klar til forskellige siddesystemer.

Diverse drivhjulspositioner giver 

mulighed for at justere 

kørestolsstellet 

således at optimale 

tyngdepunktsforhold opnås uanset 

siddesystem.

23390 55305

386002 53463 Seabass Seabass, str. 2 Zitzi Seabass PRO er et stel, som er 

yderst stabilt og sikkert. Her er 

borgeren i trygge hænder. 

Der er et godt tilt og kørestolsstellet 

er klar til forskellige siddesystemer.

Diverse drivhjulspositioner giver 

mulighed for at justere 

kørestolsstellet 

således at optimale 

tyngdepunktsforhold opnås uanset 

siddesystem.

23390 55306

386003 53464 Seabass Seabass, str. 3 Zitzi Seabass PRO er et stel, som er 

yderst stabilt og sikkert. Her er 

borgeren i trygge hænder. 

Der er et godt tilt og kørestolsstellet 

er klar til forskellige siddesystemer.

Diverse drivhjulspositioner giver 

mulighed for at justere 

kørestolsstellet 

således at optimale 

tyngdepunktsforhold opnås uanset 

siddesystem.

23390 55307

844001 53465 Flipper Pro Flipper Pro, str. 1 Zitzi Flipper PRO, er en velbalanceret 

giraf.

Vores nye stel, Zitzi Flipper Pro, giver 

barnet mulighed for at deltage i 

legen uanset legens højde.

Det er et stabilt stel, som har en 

stærk konstruktion.

Der er et godt tilt på kørestolsstellet 

og det er muligt at få det med og 

uden el.

23392 55309

844103 53466 Flipper Pro Flipper Pro, str. 2 Zitzi Flipper PRO, er en velbalanceret 

giraf.

Vores nye stel, Zitzi Flipper Pro, giver 

barnet mulighed for at deltage i 

legen uanset legens højde.

Det er et stabilt stel, som har en 

stærk konstruktion.

Der er et godt tilt på kørestolsstellet 

og det er muligt at få det med og 

uden el.

23392 55310

844105 53467 Flipper Pro Flipper Pro, str. 3 Zitzi Flipper PRO, er en velbalanceret 

giraf.

Vores nye stel, Zitzi Flipper Pro, giver 

barnet mulighed for at deltage i 

legen uanset legens højde.

Det er et stabilt stel, som har en 

stærk konstruktion.

Der er et godt tilt på kørestolsstellet 

og det er muligt at få det med og 

uden el.

23392 55311



R371000 76970 Calimero Kørestol Calimero Kørestol, str. 1 Calimero er et letvægts kørestolsstel 

til børn.

Egenskaber for Calimero

 Letvægt i sædvanlig solid og stabil 

kvalitet

 Moderne design med 

brugervenlighed og fleksibilitet i 

hverdagen

 Kompakt design med ekstrem 

manøvredygtighed

 30 grader sædekip

 Forskellige rammebredder pr. 

størrelse

 Fokus på enkel tilpasning 

balancepunktet

37955 76976

386401 84646 Zitzi Guppy Zitzi Guppy str. 1 Zitzi Guppy er et lille, let og fleksibelt 

kørestolsstel.

Guppy er udviklet til at passe til de 

fleste siddesystemer fra forskellige 

leverandører, bl.a. Delfi Pro str. 1, 2 

& 3 og Anatomic formstøbte sæder.

Balance har været en ledetråd 

gennem hele udviklingen, for at 

kunne kombinere mange forskellige 

siddesystemer og formstøbte sæder 

med Guppy.

42886 85163 HJUL:16, 20, 22 og 24

BELASTNINGSVÆGT: 70 kg

TILT: 0-32

FARVE:Sort 

CRASHTESTET:Ja, godkendt

386406 84647 Zitzi Guppy Zitzi Guppy str. 2 Zitzi Guppy er et lille, let og fleksibelt 

kørestolsstel.

Guppy er udviklet til at passe til de 

fleste siddesystemer fra forskellige 

leverandører, bl.a. Delfi Pro str. 1, 2 

& 3 og Anatomic formstøbte sæder.

Balance har været en ledetråd 

gennem hele udviklingen, for at 

kunne kombinere mange forskellige 

siddesystemer og formstøbte sæder 

med Guppy.

42886 85164 HJUL:16, 20, 22 og 24

BELASTNINGSVÆGT: 70 kg

TILT: 0-32

SÆDEHØJDE:46 cm

FARVE:Sort 

VÆGT:14 kg

CRASHTESTET:Ja, godkendt

10151810 109442 Galileo Galileo, str. 2 Kørestolsstellet Galileo har været 

igennem forbedringsmaskinen både 

med hensyn til design, kip og 

sædehøjde.

Galileo er fleksibel og letkørende. 

Stellets kompakte konstruktion gør 

at det passer perfekt, når man har 

behov for et mindre kørestolsstel. 

Endelig er det enkelt at justere, så 

det nemt kan tilpasses den enkeltes 

behov og mål.

54605 106943



12230607 - Elkørestole, motoriseret styring, klasse A (primært til indendørs brug)

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

2510 19596 ICan/Akka køreplade I*Can/Akka S køreplade Køreplade hvorpå der kan monteres 

stol. Barnet kan også sidde direkte 

på pladen. Kan køre frit eller 

slingstyret. Kan køre fra 0 til 20 

m/min. Køretid pr. opladning er ca. 3 

timer.

53 19596 Max. belastning ca. 40 kg.

2512 20683 ICan/Akka køreplade I*Can/Akka M køreplade Køreplade hvorpå der kan monteres 

stol. Barnet kan også sidde direkte 

på pladen. Kan køre frit eller 

slingstyret. Kan køre fra 0 til 20 

m/min. Køretid pr. opladning er ca. 3 

timer.

53 20683 Max. belastning ca. 40 kg.

2523 20684 ICan/Akka køreplade I*Can/Akka L køreplade Køreplade hvorpå der kan monteres 

stol. Barnet kan også sidde direkte 

på pladen. Kan køre frit eller 

slingstyret. Kan køre fra 0 til 20 

m/min. Køretid pr. opladning er ca. 3 

timer.

53 20684 Max. belastning ca. 70 kg.

2528 52015 ICan/Akka køreplade Akka plade, Large 65x85, 100 

kg

Køreplade hvorpå der kan monteres 

stol. Barnet kan også sidde direkte 

på pladen. Kan køre frit eller 

slingstyret. Kan køre fra 0 til 20 

m/min. Køretid pr. opladning er ca. 3 

timer.

53 52931 Akka-kørepladen er et hjælpemiddel 

til børn og unge, der ikke anvender 

el-kørestol. Med Akka-kørepladen 

kan de få muligheden for at opnå 

oplevelser med at komme omkring 

indenfor mere afgrænsede områder. 

Den kan styres med diverse 0-1 

kontakter og joystik.

2523-2 84622 Akka smart Akka smart - max 100 kg Akka smart kørepladen er et helt nyt 

hjælpemiddel, som tager over hvor 

den almindelige AKKA køreplade 

slap. 

Akka smart kørepladen er et unikt 

hjælpemiddel til børn og unge, der 

ikke anvender el-kørestol. Med Akka 

smart kørepladen kan de få 

muligheden for på egen hånd at 

komme omkring.

42876 85139 Oplev muligheder med Akka Smart 

kørepladen.

Eksempler på fordele ved den nye 

AKKA smart:

- Kan køre baglæns på tapen

- Kan vende på tapen

- Personlig kørelog

- Analogt joystick

- Trådløst joystick

- En-knap-kørsel

- To-knap-kørsel

2528-2 84623 Akka smart Akka smart - max 130 kg Akka smart kørepladen er et helt nyt 

hjælpemiddel, som tager over hvor 

den almindelige AKKA køreplade 

slap. 

Akka smart kørepladen er et unikt 

hjælpemiddel til børn og unge, der 

ikke anvender el-kørestol. Med Akka 

smart kørepladen kan de få 

muligheden for på egen hånd at 

komme omkring.

42876 85140 Oplev muligheder med Akka Smart 

kørepladen.

Eksempler på fordele ved den nye 

AKKA smart:

- Kan køre baglæns på tapen

- Kan vende på tapen

- Personlig kørelog

- Analogt joystick

- Trådløst joystick

- En-knap-kørsel

- To-knap-kørsel



12243404 - Paraplyer og kalecher til kørestole

Varenr. HMI-nr. 

Produktser

ie id Produktserie navn Produktserie beskrivelse

Produkt-

id Produktnavn Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl./ny[tal] 

v. nye
Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn

Obl./tom 

v. nye
Obl. max. 70 tegn Max. 350 tegn

990070 115158 61740 Kaleche til Delfi, Sharky & 

Pengy

Kaleche til Delfi Pro, Sharky Pro & 

Pengy ekskl. fæste

113655 Kaleche



12270703 - Klapvogne Åbne vogne til transport i siddende eller halvsiddende stilling til udendørs brug.

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

46569 Special Needs Independence Special Needs Independence Designet til mindre passagerer med 

en vægt op til 45 kg. 

Kan foldes sammen med en hånd 

uden brug af værktøj.

Livstidsgaranti på stel. 

Letvægtskonstruktion, let at skubbe. 

Justerbar 5-punktssele. 

Baghjulsbremse. Polstret ryglæn kan 

sænkes til en 138 vinkel. Let at køre 

med på alle typer underlag. 

Solskærm med kig til passageren 

Håndbremse.

19442 46642

10002 50651 Joggere FREEDOM jogger Traditionelle kørestole er ikke 

designede tilbumlede og mudrede 

stier og veje, men joggeren tilbyder 

en dejlig tur, som går glat for 

enhver. Store som små børn med 

fysiskehandicaps kan nu nyde 

udflugter tilstranden, parken eller på 

vandrestiersammen med deres 

familier eller institution.

21629 51425 FREEDOM joggeren er designet til at 

åbneen hel ny verden. Store som 

små børn med fysiskehandicaps kan 

nu nyde udflugter tilstranden, parken 

eller på vandrestier sammen med 

deres familier eller institution.

10003 50652 Joggere Dreamer Axiom jogger Traditionelle kørestole er ikke 

designede tilbumlede og mudrede 

stier og veje, men joggeren tilbyder 

en dejlig tur, som går glat for 

enhver. Store som små børn med 

fysiskehandicaps kan nu nyde 

udflugter tilstranden, parken eller på 

vandrestiersammen med deres 

familier eller institution.

21629 51426 Dreamer Axiom 2 joggeren er 

designet til funktionshæmmede 

børn, som vejer op til 68 kg. 

Anbefales ofte til børn i alderen 5-10 

år. Joggeren har super 

køreegenskaber, er enkel at 

manøvrere og er let at slå sammen. 

5-punktbæltet er enkelt at stramme, 

når barnet sidder i vognen. Barnet 

sidder trygt og godt.

385200 84749 Pengy klapvogn Pengy klapvogn Pengy klapvogn, er et Fjedrende 

klapvognsstel

Pengyvognen har en indbygget 

affjedring, som gør at den ruller 

jævnt, selv på ujævne overflader. 

Aftagelig og vendbar sædeenhed. 

Pengy klapvogn er crashtestet og 

udstyret med terrænhjul.

Pengyvognen kan med et snuptag 

klappes sammen og låses i denne 

position.

43003 85309 STØRRELSER 1 stk.

HJUL, SVINGBARE 7, 12, terrænhjul

BELASTNINGSVÆGT 50 kg

TILT -23 til 40

FARVE Sort 

CRASHTESTET Ja, godkendt



12271803 - Liggekøretøjer

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

FA1000 74371 Acheeva Acheeva Acheeva muliggør at skolebørn med 

komplekse og varige

rehabiliteringsbehov nemt kan 

deltage i klassens aktiviteter.

Acheevaen muliggør at elever kan 

ligge lige og arbejde i en velstøttet 

og balanceret stilling.

Arbejdshøjde og vinkler er enkle at 

tilpasse, så børn kan få øjenkontakt 

og kommunikere. En god 

arbejdshøjde er åbenlyst et plus.

36648 75481 Sårbare børn er bedre beskyttet, når 

de er hævet fra gulvet. Det tillader 

dem trygt og sikkert at blive 

involveret i flere aktiviteter.

Acheeva tilbyder fuld støtte i ryg-, 

mave- eller sideliggende position, 

samtidig med at den værner om 

kroppens form og respirationen.

Elektrisk højdejusterings faciliteter 

letter diverse forflytninger.

FA3000BB 84935 Acheeva Student Acheeva Student Acheeva har en stor inkluderende 

effekt.

Studerende som ikke kan holde til at 

sidde i deres kørestol hele

dagen, kan med Acheevaen alligevel 

deltage i klassens

aktiviteter.

43093 85514 Standard specifikationer 

Total længde/bredde: 165 cm/70 cm

Madras længde/bredde: 155 cm/60 

cm

Højde: 76 cm/116 cm

Tilt in space: /- 20

Ryg hævning/sænkning: 50/-10

Egenvægt: 73 kg

Sikker belastningsvægt: 100 kg 

FA2011 84937 Acheeva Graduate LS Acheeva Graduate Med Acheeva opnår du en sikker 

liggende positionering, og dermed 

bedre indlæring.

Acheeva har en stor inkluderende 

effekt.

Borgere som ikke kan holde til at 

sidde i deres kørestol hele

dagen, kan med Acheevaen alligevel 

deltage i diverse

aktiviteter.

43098 85517 Standard specifikationer:

Total længde/bredde: 218 cm/70 cm

Madras længde/bredde: 208 cm/60 

cm

Højde: 76 cm/116 cm

Tilt in space: /- 20

Ryg hævning/sænkning: 50/-10

Egenvægt: 75 kg

Sikker belastningsvægt: 120 kg



"12310321" - Større glide- og vendeprodukter, manuelt betjente 

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

SA9020DK 84750 SymmSlide SymmSlide lagen Vendesystemet SymmSlide er til 

forflytning og lejring af borgere. Det 

er et nyt vendesystem og er designet 

til at fungere med lejringssystemet

SymmetriSleep, men fungerer også 

fint med andre lejringssystemer.

SymmSlide giver basis for, at 

brugeren kan være afslappet og 

have det behageligt, mens han eller 

hun bliver lejret.

43004 85310 SymmSlide lagen

Et velcro lagen med spilerdug.

SA9010DK 84751 SymmSlide SymmSlide Topmadras Vendesystemet SymmSlide er til 

forflytning og lejring af borgere. Det 

er et nyt vendesystem og er designet 

til at fungere med lejringssystemet

SymmetriSleep, men fungerer også 

fint med andre lejringssystemer.

SymmSlide giver basis for, at 

brugeren kan være afslappet og 

have det behageligt, mens han eller 

hun bliver lejret.

43004 85311 SymmSlide Topmadras

SA9060DK 84752 SymmSlide SymmSlide CoolOver lagen Vendesystemet SymmSlide er til 

forflytning og lejring af borgere. Det 

er et nyt vendesystem og er designet 

til at fungere med lejringssystemet

SymmetriSleep, men fungerer også 

fint med andre lejringssystemer.

SymmSlide giver basis for, at 

brugeren kan være afslappet og 

have det behageligt, mens han eller 

hun bliver lejret.

43004 85312 CoolOver lagen



18093901 - Hele sæder

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktserie beskrivelse Produktnavn

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn Obl. max. 70 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

7723-1 20257 Anatomic formstøbt sæde Formstøbning. Formstøbes efter 

brugeren. Siddestilling kan ændres 

fra aktivt siddende til hvilestilling. 

Sædet monteres på valgfrit stel fx 

kørestel, arbejdsstel, specialstel eller 

slæde. Individuel formstøbt sæde.

Anatomic formstøbt sæde, lille 

(formstøbning)

7566 20257

7724-2 20628 Anatomic formstøbt sæde Formstøbning. Formstøbes efter 

brugeren. Siddestilling kan ændres 

fra aktivt siddende til hvilestilling. 

Sædet monteres på valgfrit stel fx 

kørestel, arbejdsstel, specialstel eller 

slæde. Individuel formstøbt sæde.

Anatomic formstøbtsæde, stor 

(formstøbning)

7566 20628 Bag vores populære Anatomic 

formstøbt sæde, står mange års 

erfaring og et gedignt håndværk. Et 

individuelt udformet sæde giver 

korrekt støtte og en effektiv 

trykaflastning.

Et stort udvalg af tilbehør og 

skummuligheder, giver vores 

Anatomic formstøbt sæde enorme 

tilpasningsmuligheder.

7723 54398 Anatomic formstøbt sæde Formstøbning. Formstøbes efter 

brugeren. Siddestilling kan ændres 

fra aktivt siddende til hvilestilling. 

Sædet monteres på valgfrit stel fx 

kørestel, arbejdsstel, specialstel eller 

slæde. Individuel formstøbt sæde.

Anatomic formstøbt ryg, 

forberedt til siddepude

7566 56474 Anatomic formstøbt ryg:

Kombinationen med en siddepude og 

formstøbt ryg anbefales til brugere, 

som kun har behov for en formstøbt 

ryg, evt. i kombination med en 

tryksårsforebyggende pude.

211221 31770 Zitzi Delfi m/flex ryg Siddesystem med unikke 

tilpasningsmuligheder og diverse 

tilbehør. Med flexled i ryg. Trinløs 

abduktion af ben og benlængde. 

Zitzi Delfi er et stabilt siddesystem, 

men ikke statisk

Zitzi Delfi er udstyret med et specielt 

flex-led, for at bryde evt. spasticitet

Zitzi Delfi m. flex. ryg, str. 1 11391 31770 Str. 1 sæde og str. 1 ryg. Med flexled 

i ryg. SB: 23-26 cm. SD: 21-25,5 cm. 

Rygbredde: 21-24 cm. Trinløs abd. 

af ben og benlængde. Opdateret 

model.

222221 32549 Zitzi Delfi m/flex ryg Siddesystem med unikke 

tilpasningsmuligheder og diverse 

tilbehør. Med flexled i ryg. Trinløs 

abduktion af ben og benlængde. 

Zitzi Delfi er et stabilt siddesystem, 

men ikke statisk

Zitzi Delfi er udstyret med et specielt 

flex-led, for at bryde evt. spasticitet

Zitzi Delfi m. flex. ryg, str.2 11391 32549

233221 32550 Zitzi Delfi m/flex ryg Siddesystem med unikke 

tilpasningsmuligheder og diverse 

tilbehør. Med flexled i ryg. Trinløs 

abduktion af ben og benlængde. 

Zitzi Delfi er et stabilt siddesystem, 

men ikke statisk

Zitzi Delfi er udstyret med et specielt 

flex-led, for at bryde evt. spasticitet

Zitzi Delfi m. flex. ryg, str.3 11391 32550 Str. 3 sæde og str. 3 ryg. Med flexled 

i ryg. SB: 30-33 cm. SD: 29-33,5 cm. 

Rygbredde: 29-33 cm. Trinløs abd af 

ben og benlængde. Opdateret 

model.

214231 50601 Zitzi Delfi m/flex ryg Siddesystem med unikke 

tilpasningsmuligheder og diverse 

tilbehør. Med flexled i ryg. Trinløs 

abduktion af ben og benlængde. 

Zitzi Delfi er et stabilt siddesystem, 

men ikke statisk

Zitzi Delfi er udstyret med et specielt 

flex-led, for at bryde evt. spasticitet

Zitzi Delfi 1 m/flex og 

multijusterbar ryg 1-2

11391 51375 Zitzi Delfi og er udviklet til børn, der 

har behov for ekstern stabilitet. Zitzi 

Delfi passer til børn med forskellige 

diagnoser og følger heraf.Denne Zitzi 

Delfi kommer med en Multi justerbar 

ryg, som er at foretrække hvis du 

behøver mere specifik støtte end 

standardryggen kan give. Især god 

til 3-punkt støtte

224231 50602 Zitzi Delfi m/flex ryg Siddesystem med unikke 

tilpasningsmuligheder og diverse 

tilbehør. Med flexled i ryg. Trinløs 

abduktion af ben og benlængde. 

Zitzi Delfi er et stabilt siddesystem, 

men ikke statisk

Zitzi Delfi er udstyret med et specielt 

flex-led, for at bryde evt. spasticitet

Zitzi Delfi 2 m/flex og 

multijusterbar ryg 1-2

11391 51376 Zitzi Delfi og er udviklet til børn, der 

har behov for ekstern stabilitet. Zitzi 

Delfi passer til børn med forskellige 

diagnoser og følger heraf.

Denne leveres med en Multi 

justerbar ryg, som giver en mere 

specifik støtte end standardryggen 

kan give dig Især god til 3-punkt 

støtte.

234231 50603 Zitzi Delfi m/flex ryg Siddesystem med unikke 

tilpasningsmuligheder og diverse 

tilbehør. Med flexled i ryg. Trinløs 

abduktion af ben og benlængde. 

Zitzi Delfi er et stabilt siddesystem, 

men ikke statisk

Zitzi Delfi er udstyret med et specielt 

flex-led, for at bryde evt. spasticitet

Zitzi Delfi 3 m/flex og 

multijusterbar ryg 1-2

11391 51377 Zitzi Delfi og er udviklet til børn, der 

har behov for ekstern stabilitet. Zitzi 

Delfi passer til børn med forskellige 

diagnoser og følger heraf.Denne 

leveres med en Multi justerbar ryg, 

som giver en mere specifik støtte 

end standardryggen kan give dig 

Især god til 3-punkt støtte.



215231 50604 Zitzi Delfi m/flex ryg Siddesystem med unikke 

tilpasningsmuligheder og diverse 

tilbehør. Med flexled i ryg. Trinløs 

abduktion af ben og benlængde. 

Zitzi Delfi er et stabilt siddesystem, 

men ikke statisk

Zitzi Delfi er udstyret med et specielt 

flex-led, for at bryde evt. spasticitet

Zitzi Delfi 1 m/flex og 

multijusterbar ryg 2-3

11391 51378 Zitzi Delfi og er udviklet til børn, der 

har behov for ekstern stabilitet. Zitzi 

Delfi passer til børn med forskellige 

diagnoser og følger heraf.Denne Zitzi 

Delfi kommer med en Multi justerbar 

ryg, som er at foretrække hvis du 

behøver mere specifik støtte end 

standardryggen kan give. Især god 

til 3-punkt støtte

225231 50605 Zitzi Delfi m/flex ryg Siddesystem med unikke 

tilpasningsmuligheder og diverse 

tilbehør. Med flexled i ryg. Trinløs 

abduktion af ben og benlængde. 

Zitzi Delfi er et stabilt siddesystem, 

men ikke statisk

Zitzi Delfi er udstyret med et specielt 

flex-led, for at bryde evt. spasticitet

Zitzi Delfi 2 m/flex og 

multijusterbar ryg 2-3

11391 51379 Zitzi Delfi og er udviklet til børn, der 

har behov for ekstern stabilitet. Zitzi 

Delfi passer til børn med forskellige 

diagnoser og følger heraf.Denne Zitzi 

Delfi kommer med en Multi justerbar 

ryg, som er at foretrække hvis du 

behøver mere specifik støtte end 

standardryggen kan give. Især god 

til 3-punkt støtte

153001 70906 Zitzi Sharky Pro, Siddesystem Sharky Pro er siddesystemet for 

voksne og tunge brugere med 

komplekse siddestillingsmæssige 

udfordringer og med krav om 

avancerede tilpasningsmuligheder. 

Sharkey Pro gør det muligt med 

disse funktioner, at opnå den bedst 

mulige siddestilling.

Zitzi Sharky Pro str. 1 (uden 

ryg)

34300 71227 Brugerlængde: 150-180 cm

Sædebredde: 36, 39, 42 cm

Sædedybde:37-47 cm

Mulighed for indstilling af 

benlængdeforskel, abd. og add.

153008 70907 Zitzi Sharky Pro, Siddesystem Sharky Pro er siddesystemet for 

voksne og tunge brugere med 

komplekse siddestillingsmæssige 

udfordringer og med krav om 

avancerede tilpasningsmuligheder. 

Sharkey Pro gør det muligt med 

disse funktioner, at opnå den bedst 

mulige siddestilling.

Zitzi Sharky Pro str. 2 (uden 

ryg og forberedt til siddepude)

34300 71228 Denne udgave er forberedt til brug 

af ekstern siddepude.

153003 70919 Zitzi Sharky Pro, Siddesystem Sharky Pro er siddesystemet for 

voksne og tunge brugere med 

komplekse siddestillingsmæssige 

udfordringer og med krav om 

avancerede tilpasningsmuligheder. 

Sharkey Pro gør det muligt med 

disse funktioner, at opnå den bedst 

mulige siddestilling.

Zitzi Sharky Pro str. 1 (uden 

ryg og forberedt til siddepude)

34300 71306 Denne udgave er forberedt til brug 

af ekstern siddepude.

153006 70964 Zitzi Sharky Pro, Siddesystem Sharky Pro er siddesystemet for 

voksne og tunge brugere med 

komplekse siddestillingsmæssige 

udfordringer og med krav om 

avancerede tilpasningsmuligheder. 

Sharkey Pro gør det muligt med 

disse funktioner, at opnå den bedst 

mulige siddestilling.

Zitzi Sharky Pro str. 2 (uden 

ryg)

34300 71353 Brugerlængde: 170-195 cm

Sædebredde: 43, 46, 49 cm

Sædedybde:40-55 cm

Mulighed for indstilling af 

benlængdeforskel, abd. og add.

7731 70910 Anatomic formstøbt sæde soft I et Anatomic formstøbt sæde soft, 

har brugeren muligheden for at blive 

trykaflastet i et så komfortabelt 

sæde som muligt, uden at give 

afkald på støtte.

Anatomic formstøbt sæde soft, er til 

de borgere, som skal have et 

individuelt tilpasset sæde, men som 

ikke har brug for at blive korrigeret, 

til dem foretrækkes alm. Anatomic 

formstøbt sæde.

Anatomic formstøbt sæde soft 34325 71254

385206 84762 Pengy siddesystem Zitzi Pengy siddesystem, er et 

siddesystem til børn. Ryggen kan 

justeres og har også fleksled, som 

kan være med til at dæmpe 

ekstensions spasticitet. Sædedelen 

er nem at tilpasse til det enkelte 

barn og har er også mulighed for at 

indstille abduktion og adduktion.

Pengy siddesystem er udviklet til at 

passe sammen med Pengy 

klapvognsstel.

Zitzi Pengy siddesystem, str. 2 43012 85323 Farve: Sort, orange, blå

Vægt: 7 kg

Crashtestet: Ja, godkendt

Sædedybde: 27-37 cm

Kropsbredde: 21-35 cm

Hoftevinkel: -10/50

Axil højde: 21-35 cm

385205 100971 Pengy siddesystem Zitzi Pengy siddesystem, er et 

siddesystem til børn. Ryggen kan 

justeres og har også fleksled, som 

kan være med til at dæmpe 

ekstensions spasticitet. Sædedelen 

er nem at tilpasse til det enkelte 

barn og har er også mulighed for at 

indstille abduktion og adduktion.

Pengy siddesystem er udviklet til at 

passe sammen med Pengy 

klapvognsstel.

Zitzi Pengy siddesystem, str. 1 43012 94987 Farve: Sort, orange, blå

Vægt: 6,5 kg

Crashtestet: Ja, godkendt

Sædedybde: 19-28 cm

225231 50605 Zitzi Delfi m/flex ryg Siddesystem med unikke 

tilpasningsmuligheder og diverse 

tilbehør. Med flexled i ryg. Trinløs 

abduktion af ben og benlængde. 

Zitzi Delfi er et stabilt siddesystem, 

men ikke statisk

Zitzi Delfi er udstyret med et specielt 

flex-led, for at bryde evt. spasticitet

Zitzi Delfi 2 m/flex og 

multijusterbar ryg 2-3

11391 51379 Zitzi Delfi og er udviklet til børn, der 

har behov for ekstern stabilitet. Zitzi 

Delfi passer til børn med forskellige 

diagnoser og følger heraf.Denne Zitzi 

Delfi kommer med en Multi justerbar 

ryg, som er at foretrække hvis du 

behøver mere specifik støtte end 

standardryggen kan give. Især god 

til 3-punkt støtte



235231 50606 Zitzi Delfi m/flex ryg Siddesystem med unikke 

tilpasningsmuligheder og diverse 

tilbehør. Med flexled i ryg. Trinløs 

abduktion af ben og benlængde. 

Zitzi Delfi er et stabilt siddesystem, 

men ikke statisk

Zitzi Delfi er udstyret med et specielt 

flex-led, for at bryde evt. spasticitet

Zitzi Delfi 3 m/flex og 

multijusterbar ryg 2-3

11391 51380 Zitzi Delfi og er udviklet til børn, der 

har behov for ekstern stabilitet. Zitzi 

Delfi passer til børn med forskellige 

diagnoser og følger heraf.Denne Zitzi 

Delfi kommer med en Multi justerbar 

ryg, som er at foretrække hvis du 

behøver mere specifik støtte end 

standardryggen kan give. Især god 

til 3-punkt støtte

15100 31783 Zitzy Sharky Zitzy Sharky er et dynamisk 

siddesystemet, som vokser med 

brugeren. De mange 

tilpasningsmuligheder gør det muligt 

at tilpasse sædet til mange cm 

vækst, uden at måtte gå på 

kompromis med støtte og 

siddestilling.

Husk at bestille ryg separat.

Zitzi Sharky, str. 1 11753 31783 Zitzi Sharky er siddesystemet, som 

vokser med brugeren. De mange 

tilpasningsmuligheder gør det muligt 

at tilpasse sædet til mange cm 

vækst. Størrelse: str.1 Brugervægt: 

80 kg Sædedybde: 40- 45cm 

Sædebredde: 33 40cm Brugerhøjde: 

125 160cm Rygbredde: 27 31,5cm 

Ryghøjde, til armhule: 33 50cm 

Bredde i forkanten: 35 42cm 

Abduktion: 100 Målt med

15102 39894 Zitzy Sharky Zitzy Sharky er et dynamisk 

siddesystemet, som vokser med 

brugeren. De mange 

tilpasningsmuligheder gør det muligt 

at tilpasse sædet til mange cm 

vækst, uden at måtte gå på 

kompromis med støtte og 

siddestilling.

Husk at bestille ryg separat.

Zitzi Sharky str. 2 11753 39894 Størrelse: str. 2 Brugervægt: 115 kg 

Sædedybde: 44- 50 cm Sædebredde: 

33- 40 cm Brugerhøjde:150-185 cm 

Rygbredde: 30,5 34,5 cm Ryghøjde, 

til armhule: 33 50 cm Bredde i 

forkanten: 43- 53 cm Abduktion: 100 

Målt med 90 graders hoftevinkel og 

uden betræk. (Betræk ca. 5 mm tyk)

15104 50613 Zitzy Sharky Zitzy Sharky er et dynamisk 

siddesystemet, som vokser med 

brugeren. De mange 

tilpasningsmuligheder gør det muligt 

at tilpasse sædet til mange cm 

vækst, uden at måtte gå på 

kompromis med støtte og 

siddestilling.

Husk at bestille ryg separat.

Zitzi Sharky, str. 1, gasparon 

med flex

11753 51387 Varenummeret er uden ryg. Hvilken 

ryg man ønsker, vælges separat. 

Rygmuligheder:152158 Ryg str. 0 

(kropsbr. 23-27 cm)152191 Ryg str. 

1 (kropsbr. 27-31 cm)152192 Ryg 

str. 2 (kropsbr. 27-31 cm)152193 

Ryg str. 3 (kropsbr. 31-35 

cm)152251 Multijusterbar ryg str. 1 

(kropsbr. 24-35)152252 

Multijusterbar ryg str. 2 (kropsbr. 24-

35)

15105 50614 Zitzy Sharky Zitzy Sharky er et dynamisk 

siddesystemet, som vokser med 

brugeren. De mange 

tilpasningsmuligheder gør det muligt 

at tilpasse sædet til mange cm 

vækst, uden at måtte gå på 

kompromis med støtte og 

siddestilling.

Husk at bestille ryg separat.

Zitzi Sharky, str. 1, fast 

gasparon

11753 51388 Varenummeret er uden ryg. Hvilken 

ryg man ønsker, vælges separat. 

Rygmuligheder:152158 Ryg str. 0 

(kropsbr. 23-27 cm)152191 Ryg str. 

1 (kropsbr. 27-31 cm)152192 Ryg 

str. 2 (kropsbr. 27-31 cm)152193 

Ryg str. 3 (kropsbr. 31-35 

cm)152251 Multijusterbar ryg str. 1 

(kropsbr. 24-35)152252 

Multijusterbar ryg str. 2 (kropsbr. 24-

35)

15106 50615 Zitzy Sharky Zitzy Sharky er et dynamisk 

siddesystemet, som vokser med 

brugeren. De mange 

tilpasningsmuligheder gør det muligt 

at tilpasse sædet til mange cm 

vækst, uden at måtte gå på 

kompromis med støtte og 

siddestilling.

Husk at bestille ryg separat.

Zitzi Sharky, str. 2, gasparon 

med flex.

11753 51389 Varenummeret er uden ryg. Hvilken 

ryg man ønsker, vælges separat. 

Rygmuligheder:152158 Ryg str. 0 

(kropsbr. 23-27 cm)152191 Ryg str. 

1 (kropsbr. 27-31 cm)152192 Ryg 

str. 2 (kropsbr. 27-31 cm)152193 

Ryg str. 3 (kropsbr. 31-35 

cm)152251 Multijusterbar ryg str. 1 

(kropsbr. 24-35)152252 

Multijusterbar ryg str. 2 (kropsbr. 24-

35)

15107 50616 Zitzy Sharky Zitzy Sharky er et dynamisk 

siddesystemet, som vokser med 

brugeren. De mange 

tilpasningsmuligheder gør det muligt 

at tilpasse sædet til mange cm 

vækst, uden at måtte gå på 

kompromis med støtte og 

siddestilling.

Husk at bestille ryg separat.

Zitzi Sharky, str. 2, fast 

gasparon

11753 51390 Varenummeret er uden ryg. Hvilken 

ryg man ønsker, vælges separat. 

Rygmuligheder:152158 Ryg str. 0 

(kropsbr. 23-27 cm)152191 Ryg str. 

1 (kropsbr. 27-31 cm)152192 Ryg 

str. 2 (kropsbr. 27-31 cm)152193 

Ryg str. 3 (kropsbr. 31-35 

cm)152251 Multijusterbar ryg str. 1 

(kropsbr. 24-35)152252 

Multijusterbar ryg str. 2 (kropsbr. 24-

35)

285001 (uden ryg) 53369 Zitzi Delfi Pro Siddesystemet Zitzi Delfi Pro 

imødekommer børns behov.

Zitzi Delfi Pro har multijusterbar ryg 

og multijusterbart sæde.

Her er muligheder for at 

imødekomme det enkelte barn.

Husk at bestille ryg separat.

Tilbydes i 5 størrelser.

Zitzi Delfi Pro, Str. 1 23118 54906

285002 (uden ryg) 53370 Zitzi Delfi Pro Siddesystemet Zitzi Delfi Pro 

imødekommer børns behov.

Zitzi Delfi Pro har multijusterbar ryg 

og multijusterbart sæde.

Her er muligheder for at 

imødekomme det enkelte barn.

Husk at bestille ryg separat.

Tilbydes i 5 størrelser.

Zitzi Delfi Pro, Str. 2 23118 54907



285003 (uden ryg) 53371 Zitzi Delfi Pro Siddesystemet Zitzi Delfi Pro 

imødekommer børns behov.

Zitzi Delfi Pro har multijusterbar ryg 

og multijusterbart sæde.

Her er muligheder for at 

imødekomme det enkelte barn.

Husk at bestille ryg separat.

Tilbydes i 5 størrelser.

Zitzi Delfi Pro, Str. 3 23118 54908

285000 (uden ryg) 85704 Zitzi Delfi Pro Siddesystemet Zitzi Delfi Pro 

imødekommer børns behov.

Zitzi Delfi Pro har multijusterbar ryg 

og multijusterbart sæde.

Her er muligheder for at 

imødekomme det enkelte barn.

Husk at bestille ryg separat.

Tilbydes i 5 størrelser.

Zitzi Delfi Pro, str. 0 23118 86784 Zitzi Delfi Pro imødekommer børns 

behov. 

Siddesystemet har et utal af 

tilpasningsmuligheder. Bl.a. er 

ryggen udstyret med et flex-led for 

at bryde eventuel spasticitet.

Str 0 er til de helt små:

Brugerhøjde 50-80 cm

Sædebredde 24,27 eller 30 cm

285004 (uden ryg) 85705 Zitzi Delfi Pro Siddesystemet Zitzi Delfi Pro 

imødekommer børns behov.

Zitzi Delfi Pro har multijusterbar ryg 

og multijusterbart sæde.

Her er muligheder for at 

imødekomme det enkelte barn.

Husk at bestille ryg separat.

Tilbydes i 5 størrelser.

Zitzi Delfi Pro, str. 4 23118 86785 Delfi Pro, str. 4 er til brugere i 

brugerhøjde: 140 - 170 cm



18100301 - Faste ryglæn

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

285011 54478 Ryg til siddesystem Zitzi Delfi 

Pro

Ryg uden kropsstøtter til 

siddesystem Zitzi Delfi Pro, str. 

1

Ryg uden kropsstøtter til 

siddesystem, Zitzi Delfi Pro. Ryggen 

fås i 4 størrelser. Husk at bestille 

kropsstøtter separat. De fås enten 

faste eller vipbare.

23854 56593 Ryg bredde 170-260 mm

285012 54479 Ryg til siddesystem Zitzi Delfi 

Pro

Ryg uden kropsstøtter til 

siddesystem Zitzi Delfi Pro, str. 

2

Ryg uden kropsstøtter til 

siddesystem, Zitzi Delfi Pro. Ryggen 

fås i 4 størrelser. Husk at bestille 

kropsstøtter separat. De fås enten 

faste eller vipbare.

23854 56594 Rygbredde 190-280 mm

285013 54480 Ryg til siddesystem Zitzi Delfi 

Pro

Ryg uden kropsstøtter til 

siddesystem Zitzi Delfi Pro, str. 

3

Ryg uden kropsstøtter til 

siddesystem, Zitzi Delfi Pro. Ryggen 

fås i 4 størrelser. Husk at bestille 

kropsstøtter separat. De fås enten 

faste eller vipbare.

23854 56595 Rygbredde 220-310 mm

285010 88270 Ryg til siddesystem Zitzi Delfi 

Pro

Ryg uden kropsstøtter til 

siddesystem Zitzi Delfi Pro, str. 

0

Ryg uden kropsstøtter til 

siddesystem, Zitzi Delfi Pro. Ryggen 

fås i 4 størrelser. Husk at bestille 

kropsstøtter separat. De fås enten 

faste eller vipbare.

23854 91041 Ryg bredde 170-260 mm

285018 105330 Ryg til siddesystem Zitzi Delfi 

Pro

Ryg, forstærket, uden 

kropstøtter, til siddesystemet 

Delfi Pro, str. 3

Ryg uden kropsstøtter til 

siddesystem, Zitzi Delfi Pro. Ryggen 

fås i 4 størrelser. Husk at bestille 

kropsstøtter separat. De fås enten 

faste eller vipbare.

23854 101640 Multi-justerbar ryg, der muliggør 

trepunktsstøtte for bedre postural 

kontrol, hvilket mindsker risikoen for 

fejlstillinger samt øger mulighederne 

for aktivitet. Vi har her mulighed for 

både at korrigere samt bibeholde 

positioneringen udfra de rette 

siddestillingsmæssige principper.

152158 54481 Fast ryg til siddesystem Zitzi 

Sharky

Fast ryg til siddesystem Zitzi 

Sharky, str. 0

Fast ryg til siddesystemet, Zitzi 

Sharky.

Ryggen giver en fantastisk stabilitet.

Den faste ryg findes i 4 størrelser.

23855 56596

152191 54482 Fast ryg til siddesystem Zitzi 

Sharky

Fast ryg til siddesystem Zitzi 

Sharky, str. 1

Fast ryg til siddesystemet, Zitzi 

Sharky.

Ryggen giver en fantastisk stabilitet.

Den faste ryg findes i 4 størrelser.

23855 56597

152192 54483 Fast ryg til siddesystem Zitzi 

Sharky

Fast ryg til siddesystem Zitzi 

Sharky, str. 2

Fast ryg til siddesystemet, Zitzi 

Sharky.

Ryggen giver en fantastisk stabilitet.

Den faste ryg findes i 4 størrelser.

23855 56598

152193 54484 Fast ryg til siddesystem Zitzi 

Sharky

Fast ryg til siddesystem Zitzi 

Sharky, str. 3

Fast ryg til siddesystemet, Zitzi 

Sharky.

Ryggen giver en fantastisk stabilitet.

Den faste ryg findes i 4 størrelser.

23855 56599

152252 43093 Multijusterbar ryg til Zitzi 

Sharky

Zitzi Sharky, justérbar rygdel 

str. 2

Multijusterbar ryg til siddesystemet, 

Zitzi Sharky.

Ryggen giver mulighed for 3-

punktsstøtte.

Den multijusterbare ryg findes i 2 

størrelser.

23856 43093 Justérbar ryg komplet til Sharky str. 

2.

152251 43094 Multijusterbar ryg til Zitzi 

Sharky

Zitzy Sharky, justérbar rygdel 

str. 1

Multijusterbar ryg til siddesystemet, 

Zitzi Sharky.

Ryggen giver mulighed for 3-

punktsstøtte.

Den multijusterbare ryg findes i 2 

størrelser.

23856 43094 Justérbar ryg komplet str. 1.

153010 83629 Multijusterbar ryg til Zitzi 

Sharky Pro

Multijusterbar ryg til Zitzi 

Sharky Pro, str. 1

Ryggen muliggør trepunktsstøtte for 

bedre postural kontrol, hvilket

mindsker risikoen for fejlstillinger 

samt øger mulighederne

for aktivitet. Vi har her mulighed for 

både at korrigere samt

bibeholde positioneringen. Flytbar 

lændestøtte ligeledes integreret i 

ryggen.

41964 83683 Kropsbredde: 27-35 cm

Axil højde: 35-50 cm



153011 83631 Multijusterbar ryg til Zitzi 

Sharky Pro

Multijusterbar ryg til Zitzi 

Sharky Pro, str. 1, forstærket

Ryggen muliggør trepunktsstøtte for 

bedre postural kontrol, hvilket

mindsker risikoen for fejlstillinger 

samt øger mulighederne

for aktivitet. Vi har her mulighed for 

både at korrigere samt

bibeholde positioneringen. Flytbar 

lændestøtte ligeledes integreret i 

ryggen.

41964 83685 Ryggen er forstærket

Kropsbredde: 27-35 cm

Axil højde: 35-50 cm

153015 83632 Multijusterbar ryg til Zitzi 

Sharky Pro

Multijusterbar ryg til Zitzi 

Sharky Pro, str. 2

Ryggen muliggør trepunktsstøtte for 

bedre postural kontrol, hvilket

mindsker risikoen for fejlstillinger 

samt øger mulighederne

for aktivitet. Vi har her mulighed for 

både at korrigere samt

bibeholde positioneringen. Flytbar 

lændestøtte ligeledes integreret i 

ryggen.

41964 83686 Kropsbredde: 30-38 cm

Axil højde: 40-55 cm

153016 83633 Multijusterbar ryg til Zitzi 

Sharky Pro

Multijusterbar ryg til Zitzi 

Sharky Pro, str. 2, forstærket

Ryggen muliggør trepunktsstøtte for 

bedre postural kontrol, hvilket

mindsker risikoen for fejlstillinger 

samt øger mulighederne

for aktivitet. Vi har her mulighed for 

både at korrigere samt

bibeholde positioneringen. Flytbar 

lændestøtte ligeledes integreret i 

ryggen.

41964 83687 Ryggen er forstærket.

Kropsbredde: 30-38 cm

Axil højde: 40-55 cm



18100901 - Armlæn

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktse

rie id

Produkt-

id Andre specifikationer Produktbeskrivelse - engelsk

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn Max. 350 tegn

285062 86184 Armlæn til Zitzi Delfi Pro Armlæn til Zitzi Delfi Pro, str. 2 Armlæn til Zitzi Delfi Pro 44104 87362

285063 86185 Armlæn til Zitzi Delfi Pro Armlæn til Zitzi Delfi Pro, str. 3 Armlæn til Zitzi Delfi Pro 44104 87363



18101201 - Hovedstøtter og nakkestøtter

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktnavn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Max. 350 tegn

771181 51269 Soft Pro Aktiv pandebøjle Aktiv pandebøjle, voksen Soft Pro hovedstøtte serie er modul 

opbygget. Modulerne kan sættes 

sammen på kryds og tværs.

Ved hjælp af en individuel indstillet 

hovedstøtte kan daglige aktiviteter 

som det at spise, se sig omkring og 

kommunikere lettes.

Aktiv pandebøjle er et nyt produkt, 

et alternativ til aktiv pandebånd.

21980 52128

771182 51270 Soft Pro Aktiv pandebøjle Aktiv pandebøjle, barn Soft Pro hovedstøtte serie er modul 

opbygget. Modulerne kan sættes 

sammen på kryds og tværs.

Ved hjælp af en individuel indstillet 

hovedstøtte kan daglige aktiviteter 

som det at spise, se sig omkring og 

kommunikere lettes.

Aktiv pandebøjle er et nyt produkt, 

et alternativ til aktiv pandebånd.

21980 52129

152101 54092 Hovedstøtte til Zitzi Sharky Hovedstøtte til Zitzi Sharky str. 

1 lang, kpl.

Til siddesystemet Zitzi Sharky fås en 

hovedstøtte, som passer til systemet. 

Hovedstøtten er monteret på en tre-

leddet arm, som giver optimale 

justeringsmuligheder.

Hovedstøtten fås i to størrelser. Ved 

den største af de to hovedstøtter, 

kan man efter behov vælge en lang 

eller en kort udgave af hovedstøtten.

23738 56143

152102 54093 Hovedstøtte til Zitzi Sharky Hovedstøtte Zitzi Sharky str. 2, 

kpl.

Til siddesystemet Zitzi Sharky fås en 

hovedstøtte, som passer til systemet. 

Hovedstøtten er monteret på en tre-

leddet arm, som giver optimale 

justeringsmuligheder.

Hovedstøtten fås i to størrelser. Ved 

den største af de to hovedstøtter, 

kan man efter behov vælge en lang 

eller en kort udgave af hovedstøtten.

23738 56144

152103 54094 Hovedstøtte til Zitzi Sharky Hovedstøtte til Zitzi Sharky str. 

2 lang, kpl.

Til siddesystemet Zitzi Sharky fås en 

hovedstøtte, som passer til systemet. 

Hovedstøtten er monteret på en tre-

leddet arm, som giver optimale 

justeringsmuligheder.

Hovedstøtten fås i to størrelser. Ved 

den største af de to hovedstøtter, 

kan man efter behov vælge en lang 

eller en kort udgave af hovedstøtten.

23738 56145

285050 54095 Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro, 

str. 1, kpl. sort

Til siddesystemet Zitzi Delfi Pro fås 

en hovedstøtte, som passer til 

systemet. Hovedstøtten er monteret 

på en tre-leddet arm, som giver 

optimale justeringsmuligheder. 

Hovedstøtten fås i to størrelser. Man 

kan efter behov vælge en lang eller 

en kort udgave af hovedstøtten.

23739 56146

285051 54096 Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro 

lang, str. 1, kpl. sort

Til siddesystemet Zitzi Delfi Pro fås 

en hovedstøtte, som passer til 

systemet. Hovedstøtten er monteret 

på en tre-leddet arm, som giver 

optimale justeringsmuligheder. 

Hovedstøtten fås i to størrelser. Man 

kan efter behov vælge en lang eller 

en kort udgave af hovedstøtten.

23739 56147



285052 54097 Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro, 

str. 2, kpl. sort

Til siddesystemet Zitzi Delfi Pro fås 

en hovedstøtte, som passer til 

systemet. Hovedstøtten er monteret 

på en tre-leddet arm, som giver 

optimale justeringsmuligheder. 

Hovedstøtten fås i to størrelser. Man 

kan efter behov vælge en lang eller 

en kort udgave af hovedstøtten.

23739 56148

285053 54098 Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro 

lang, str. 2, kpl. sort

Til siddesystemet Zitzi Delfi Pro fås 

en hovedstøtte, som passer til 

systemet. Hovedstøtten er monteret 

på en tre-leddet arm, som giver 

optimale justeringsmuligheder. 

Hovedstøtten fås i to størrelser. Man 

kan efter behov vælge en lang eller 

en kort udgave af hovedstøtten.

23739 56149

285517 86179 Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro Hovedstøtte til Delfi Pro, str. 2 Til siddesystemet Zitzi Delfi Pro fås 

en hovedstøtte, som passer til 

systemet. Hovedstøtten er monteret 

på en tre-leddet arm, som giver 

optimale justeringsmuligheder. 

Hovedstøtten fås i to størrelser. Man 

kan efter behov vælge en lang eller 

en kort udgave af hovedstøtten.

23739 87357 Hovedstøtte til Delfi Pro, str. 2

285516 86180 Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro Hovedstøtte til Delfi Pro, str. 1 

lang

Til siddesystemet Zitzi Delfi Pro fås 

en hovedstøtte, som passer til 

systemet. Hovedstøtten er monteret 

på en tre-leddet arm, som giver 

optimale justeringsmuligheder. 

Hovedstøtten fås i to størrelser. Man 

kan efter behov vælge en lang eller 

en kort udgave af hovedstøtten.

23739 87358 Hovedstøtte til Delfi Pro, str. 1, lang

285515 105344 Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro Hovedstøtte til Delfi Pro, str. 1 Til siddesystemet Zitzi Delfi Pro fås 

en hovedstøtte, som passer til 

systemet. Hovedstøtten er monteret 

på en tre-leddet arm, som giver 

optimale justeringsmuligheder. 

Hovedstøtten fås i to størrelser. Man 

kan efter behov vælge en lang eller 

en kort udgave af hovedstøtten.

23739 101654 Hovedstøtte til Delfi Pro, str. 1,

285518 105345 Hovedstøtte til Zitzi Delfi Pro Hovedstøtte til Delfi Pro, str. 2 

lang

Til siddesystemet Zitzi Delfi Pro fås 

en hovedstøtte, som passer til 

systemet. Hovedstøtten er monteret 

på en tre-leddet arm, som giver 

optimale justeringsmuligheder. 

Hovedstøtten fås i to størrelser. Man 

kan efter behov vælge en lang eller 

en kort udgave af hovedstøtten.

23739 101655 Hovedstøtte til Delfi Pro, str. 2 lang

77102 81621 Soft Pro aktiv pandebånd Aktivt pandebånd, junior Med aktivt pandebånd får brugeren 

mulighed for at

dreje hovedet. Dermed trænes og 

styrkes

hals- og nakkemuskulaturen. 

Bevægeligheden opnås

gennem to hjul som remmen til 

båndet løber omkring.

40773 81703

77101 81622 Soft Pro aktiv pandebånd Aktivt pandebånd, voksen Med aktivt pandebånd får brugeren 

mulighed for at

dreje hovedet. Dermed trænes og 

styrkes

hals- og nakkemuskulaturen. 

Bevægeligheden opnås

gennem to hjul som remmen til 

båndet løber omkring.

40773 81704

770161 84654 Heads up Heads up, str. S Innovativ anterior, posterior og 

lateral støtte for hoved og nakke.

Vi tilbyder produktet i størrelserne S, 

M & L

42895 85171 Soft Pro Serie, Heads up str. S, lang 

inkl vandret stang. 3,5

770162 84655 Heads up Heads up, str. M Innovativ anterior, posterior og 

lateral støtte for hoved og nakke.

Vi tilbyder produktet i størrelserne S, 

M & L

42895 85172 Soft Pro Serie, Heads up str. M, lang 

inkl vandret stang. 4,1

770163 84656 Heads up Heads up, str. L Innovativ anterior, posterior og 

lateral støtte for hoved og nakke.

Vi tilbyder produktet i størrelserne S, 

M & L

42895 85173 Soft Pro Serie, Heads up str. L, lang 

inkl vandret stang. 5,3.



153050 105365 Hovedstøtte til Sharky Pro Hovedstøtte til Sharky Pro, str. 

1, lang

Sharky Pro er siddesystemet for 

unge og voksne med komplekse 

siddestillingsmæssige udfordringer 

og med krav om avancerede 

tilpasningsmuligheder. Sharky Pro 

gør det muligt, med disse funktioner, 

at opnå den bedst mulige 

siddestilling.

Til Sharky Pro tilbydes en 

hovedstøtte i str. 1 lang, str. 2 og 

str. 2 lang.

52808 101675 Hovedstøtte til siddsystemet Sharky 

Pro.

Højde på hovedstøtten 160 mm

Længde på hovedstøtten 280 mm

153051 105366 Hovedstøtte til Sharky Pro Hovedstøtte til Sharky Pro, str. 

2

Sharky Pro er siddesystemet for 

unge og voksne med komplekse 

siddestillingsmæssige udfordringer 

og med krav om avancerede 

tilpasningsmuligheder. Sharky Pro 

gør det muligt, med disse funktioner, 

at opnå den bedst mulige 

siddestilling.

Til Sharky Pro tilbydes en 

hovedstøtte i str. 1 lang, str. 2 og 

str. 2 lang.

52808 101676 Hovedstøtte til siddsystemet Sharky 

Pro.

Højde på hovedstøtten 190 mm

Længde på hovedstøtten 240 mm

153052 105367 Hovedstøtte til Sharky Pro Hovedstøtte til Sharky Pro, str. 

2, lang

Sharky Pro er siddesystemet for 

unge og voksne med komplekse 

siddestillingsmæssige udfordringer 

og med krav om avancerede 

tilpasningsmuligheder. Sharky Pro 

gør det muligt, med disse funktioner, 

at opnå den bedst mulige 

siddestilling.

Til Sharky Pro tilbydes en 

hovedstøtte i str. 1 lang, str. 2 og 

str. 2 lang.

52808 101677 Hovedstøtte til siddsystemet Sharky 

Pro.

Højde på hovedstøtten 210 mm

Længde på hovedstøtten 270 mm

76001 113201 ProSerie Voksen hovedstøtte ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111663  Lange nedre støttepuder, voksen 

øvre støttepude

76005 113202 ProSerie Junior hovedstøtte ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111664 Junior hovedstøtte - med junior øvre 

støttepude

76018 113203 ProSerie Enkel nedre hovedstøtte ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111665 Enkel nedre hovedstøtte - Enkel 

nedre støttepude, junior øvre 

støttepude.

77001 113204 ProSerie Pro Plush hovedstøtte 10 ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111666 Plush hovedstøtte. Pro Plush 

hovedstøtte 10

77004 113206 ProSerie Pro Plush Justerbar 6-14 Lav 

hovedstøtte

ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111668 Plush hovedstøtte. Pro Plush 

Justerbar 6-14 Lav.



77002 113207 ProSerie Pro Plush hovedstøtte 14 ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111669 Pro Plush 14

770041 113208 ProSerie Pro Plush Justerbar 8-18 Large ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111670  Plush hovedstøtte. Pro Plush 

Justerbar 8-18 STD

77011 113209 ProSerie Pro Mini hovedstøtte, small ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111671 Pro mini hovedstøtte. Pro Mini, small 

(22 x 10 cm)

77012 113210 ProSerie Pro Mini hovedstøtte, medium ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111672 Pro Mini hovedstøtte. Pro Mini, 

medium (25,5 x 12 cm)

77013 113211 ProSerie Pro Mini hovedstøtte, large ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111673 Pro mini hovedstøtte. Pro Mini, large 

(32,5 x 16 cm)

77000 113361 ProSerie Pro Plush hovedstøtte 8 ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 111870 Pro Plush Hovedstøtte 8. 

komfortnakkestøtte, som

har en tyk blød polstring, er 

skålformet og som

hindrer hovedet i at extendere.

770040 119052 ProSerie Pro Plush Justerbar 7-16 

Medium

ProSerie er en modulopbygget 

hovedstøtteserie. Man kan få bare en 

enkel støttepude og op til fire 

støttepuder.

Puderne fås i forskellige størrelser, 

udformninger og til udførelse af 

forskellige funktioner, netop for at 

man kan få så meget eller så lidt 

støtte, som der er brug for og som 

løbende kan tilpasses, og genbruges.

60142 116258  Plush hovedstøtte. Pro Plush 

Justerbar 7-16.

Plush nakkestøtten er 

komfortnakkestøtter, som har en tyk 

blød polstring, er skålformet og som 

hindrer hovedet i at ekstendere. 

Ønsker man at kunne styre hovedet 

yderligere, kan man vælge den 

justerbare Plush nakkestøtte. De 

justerbare vinger er med til at styre 

hovedet ind mod midten.



18101504- Benstøtter og fodstøtter monteret på stole 

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktserie beskrivelse Produktnavn

Produkt-

id

Produktse

rie id Produktnavn - engelsk Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn Obl. max. 70 tegn
Obl./tom 

v. nye

Obl./ny[tal] 

v. nye
Obl. max. 70 tegn Max. 350 tegn

285072 86181 Fodstøtter til Delfi Pro Til Delfi Pro er det muligt at få en 

hel fodplade, delte fodplader, hel 

opklappelig fødstøtte, Flex fodstøtte 

mv.

Fodstøtte til Delfi Pro, str. 2 87359 44102 Fotrest for Delfi Pro, size 2 Fodstøtte til Delfi Pro, str. 2

285038 86182 Fodstøtter til Delfi Pro Til Delfi Pro er det muligt at få en 

hel fodplade, delte fodplader, hel 

opklappelig fødstøtte, Flex fodstøtte 

mv.

Fodstøtte, delt, til Delfi Pro, 

str. 3

87360 44102 Fotrest for Delfi Pro, size 3 Fodstøtte, delt, til Delfi Pro, str. 3



18101801 - Kropsstøtter og bækkenstøtter
Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktserie beskrivelse Produktserie idProdukt-id Produktnavn Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Obl. max. 70 tegn Max. 350 tegn

285022 86186 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro 44105 87364 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro, 

str 2

285033 86187 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro 44105 87365 Vipbare kropsstøtter til Zitzi 

Delfi Pro, str. 3

285031 Kropsstøtter, vipbare str. 1

285032 Kropsstøtter, vipbare str. 2

285033 Kropsstøtter, vipbare str. 3

Kropsbredde/kropsdybde

17-26 cm/12,5 cm, str. 1

19-28 cm/15 cm, str. 2

22-31 cm/17,5 cm, str. 3

285032 105333 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro 44105 101643 Vipbare kropsstøtter til Zitzi 

Delfi Pro, str. 2

285031 Kropsstøtter, vipbare str. 1

285032 Kropsstøtter, vipbare str. 2

285033 Kropsstøtter, vipbare str. 3

Kropsbredde/kropsdybde

17-26 cm/12,5 cm, str. 1

19-28 cm/15 cm, str. 2

22-31 cm/17,5 cm, str. 3

285031 105334 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro 44105 101644 Vipbare kropsstøtter til Zitzi 

Delfi Pro, str. 1

285031 Kropsstøtter, vipbare str. 1

Kropsbredde/kropsdybde

17-26 cm/12,5 cm, str. 1

285020 105337 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro 44105 101647 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro, 

str 0

Kropsbredde/kropsdybde 

14-22 cm/12,5 cm

285021 105338 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro 44105 101648 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro, 

str 1

Kropsbredde/kropsdybde 

17-26 cm/12,5 cm

285023 105339 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro 44105 101649 Kropsstøtter til Zitzi Delfi Pro, 

str 3

Kropsbredde/kropsdybde 

22-31 cm/17,5 cm

153020 105359 Kropsstøtte til Sharky Pro Kropsstøtterne er en del, som 

påsættes ryggen på siddesystemet 

Sharky Pro. De er enkle at tilpasse til 

ønskede position, mens bruger 

sidder i systemet. Fås i to forskellige 

størrelser, faste eller vipbare. Sharky 

Pro er siddesystemet for unge og 

voksne med komplekse 

siddestillingsmæssige udfordringer 

og med krav om avancerede 

tilpasningsmuligheder.

52807 101669 Kropsstøtte til Sharky Pro, str. 

1, fast

Str. 1, fast

153022 105360 Kropsstøtte til Sharky Pro Kropsstøtterne er en del, som 

påsættes ryggen på siddesystemet 

Sharky Pro. De er enkle at tilpasse til 

ønskede position, mens bruger 

sidder i systemet. Fås i to forskellige 

størrelser, faste eller vipbare. Sharky 

Pro er siddesystemet for unge og 

voksne med komplekse 

siddestillingsmæssige udfordringer 

og med krav om avancerede 

tilpasningsmuligheder.

52807 101670 Kropsstøtte til Sharky Pro, str. 

2, fast

Str. 2, fast

153024 105361 Kropsstøtte til Sharky Pro Kropsstøtterne er en del, som 

påsættes ryggen på siddesystemet 

Sharky Pro. De er enkle at tilpasse til 

ønskede position, mens bruger 

sidder i systemet. Fås i to forskellige 

størrelser, faste eller vipbare. Sharky 

Pro er siddesystemet for unge og 

voksne med komplekse 

siddestillingsmæssige udfordringer 

og med krav om avancerede 

tilpasningsmuligheder.

52807 101671 Kropsstøtte til Sharky Pro, str. 

1, fast, forstærket

Str. 1, fast, forstærket

153025 105362 Kropsstøtte til Sharky Pro Kropsstøtterne er en del, som 

påsættes ryggen på siddesystemet 

Sharky Pro. De er enkle at tilpasse til 

ønskede position, mens bruger 

sidder i systemet. Fås i to forskellige 

størrelser, faste eller vipbare. Sharky 

Pro er siddesystemet for unge og 

voksne med komplekse 

siddestillingsmæssige udfordringer 

og med krav om avancerede 

tilpasningsmuligheder.

52807 101672 Kropsstøtte til Sharky Pro, str. 

2, fast, forstærket

Str. 2, fast, forstærket

153027 105363 Kropsstøtte til Sharky Pro Kropsstøtterne er en del, som 

påsættes ryggen på siddesystemet 

Sharky Pro. De er enkle at tilpasse til 

ønskede position, mens bruger 

sidder i systemet. Fås i to forskellige 

størrelser, faste eller vipbare. Sharky 

Pro er siddesystemet for unge og 

voksne med komplekse 

siddestillingsmæssige udfordringer 

og med krav om avancerede 

tilpasningsmuligheder.

52807 101673 Kropsstøtte til Sharky Pro, str. 

1, vipbar

Str. 1, vipbar



153028 105364 Kropsstøtte til Sharky Pro Kropsstøtterne er en del, som 

påsættes ryggen på siddesystemet 

Sharky Pro. De er enkle at tilpasse til 

ønskede position, mens bruger 

sidder i systemet. Fås i to forskellige 

størrelser, faste eller vipbare. Sharky 

Pro er siddesystemet for unge og 

voksne med komplekse 

siddestillingsmæssige udfordringer 

og med krav om avancerede 

tilpasningsmuligheder.

52807 101674 Kropsstøtte til Sharky Pro, str. 

2, vipbar

Kan bruges som led i 

trepunktsstøtte. Str. 2, vipbar



18102401 -Kørestolsborde og andre borde til montering på stole

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktserie beskrivelse

Produkt-

id

Produktser

ie id Produktnavn Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./tom 

v. nye

Obl./ny[tal] 

v. nye
Obl. max. 70 tegn Max. 350 tegn

990251 115012 Bord til Delfi Pro Transparent bord til siddesystemet til 

Delfi Pro.

113508 61649 Delfi Pro, Bord str. 1, 

transparent

Bordet er transparent og passer til 

siddesystemet Zitzi Delfi Pro str. 0 & 

1. 

Siddesystemet fås i 5 størrelser. 

Bordet i 3 størrelser.

Delfi Pro er specielt udviklet til 

brugere med

siddestillingsproblematikker. Det 

vokser med brugeren. På vores 

hjemmeside findes tegninger med 

mål. Det er Crachtestet og godkendt.

990252 115013 Bord til Delfi Pro Transparent bord til siddesystemet til 

Delfi Pro.

113509 61649 Delfi Pro, Bord str. 2, 

transparent

Bordet passer til siddesystemet Delfi 

Pro.

990253 115014 Bord til Delfi Pro Transparent bord til siddesystemet til 

Delfi Pro.

113510 61649 Delfi Pro, Bord str. 3, 

transparent

Transperant bord som passer til 

siddesystemet Zitzi Delfi Pro og 

Siddesystemet Zitzi Sharky Pro.



18121835 - Topmadrasser i andet materiale og rullemadrasser 

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Produktnavn Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Obl. max. 70 tegn Max. 350 tegn

SA8010 62601 Airmantle topmadras og base Topmadressen i SymmetriSleep 

hedder Airmantle. I løbet af natten 

reorganiserer vi vores dyne, for at 

opretholde en konstant 

kropstemperatur. Airmantle hjælper 

dem, som ikke selv kan lave disse 

tilpasninger. Airmantle er som et lag 

af luft, som hjælper brugeren med at 

komme af med eventuel sved og 

dermed bibeholde en konstant 

kropstemperatur.

40487 63070 Airmantle topmadras og base



24180305 - Andre gribere 

Varenr. HMI-nr. Produktserie navn Produktserie beskrivelse

Produktser

ie id

Produkt-

id Produktnavn Andre specifikationer

Max. 35 tegn

Obl./evt. 

tom v. 

nye

Obl. max. 70 tegn Obl. max. 350 tegn
Obl./ny[tal] 

v. nye

Obl./tom 

v. nye
Obl. max. 70 tegn Max. 350 tegn

3775, 3776, 3777 39899 Håndmanchett Et hjælpemiddel for de brugere, som 

har besvær med at fiksere

hånden/hænderne på 

styret/kørehåndtaget.

14891 39899 Håndmanchet, fås i str. S, M 

og L

Fås i str. S, M og L.


