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 SIDDESYSTEM

ZITZI STARFISH PRO

Bad- og toiletsæde
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Trækretning

2-punktsbælte
Et fastgørelses- 
punkt på hver
side.

4-punkts-
bælte
2 fastgørelses-
punkter på 
hver side.

Antirotationsbælte
2 fastgørelsespunk-
ter på hver side

Trin 4. Hoftevinkeljustering

FLEX

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

Sternumstøtte
• Giver koncentreret
 støtte over sternum
• Modvirker fremadfald

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

Dynamisk støtte giver bevægelsesfrihed, variation
samt en beroligende effekt ved extensionsspasticitet.
Ryggen er stilbar i hoftevinklen, hvilket kan bryde spasticiteten og flexledet bevarer 
den gode siddestilling.

Trin 1. Bækken- & benpositionering

Trin 2. Hoftebæltes placering
Et korrekt monteret positione-
ringsbælte giver forudsætning
for at positionere bækkenet og 
mindske risikoen for fremad-
skridning.
Vi tilbyder positionerings-
bælter i forskellige materialer,
modeller og størrelser

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

Abduktion/Adduktion/ 
Windswept/Benlængdeforskel

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

Zitzi Starfish Pro
En kombineret bade- og toiletstol. Stærk konstruktion med mange justeringsmuligheder 

 for at give en suveræn støtte og positionering.
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Multi-Justerbar ryg

Muliggør 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. 

Indstillelig tilt og hoftevinkel 

Fast støtte er nødvendig for at positionere 

brugeren og skabe en funktionel 

siddestilling. Ryggen kan enkelt 

indstilles i en ønsket vinkel. 

Manuelt stel
Billedet viser:

Zitzi Starfish Pro størrelse 1-2 (delt sidde-
del) med justerbar ryg og kørehåndtag.

Hovedstøtte
Den tre-leddet hovedstøttestang giver
optimale justeringsmuligheder. Hoved-
støtten er også højdejusterbar.

Hele konstruktionen er 
rustfri.

Manuel justerbar højde 
af sædedelen.

Højdejusterbar ryg
Til opnåelse af postural
kontrol.

Fodstøtte
Mange forskellige fodstøtteva-
rianter tilbydes som tilbehør.

Kropsstøtter
Individuelt justerbare kropsstøtter.

Positionering
Justerbare beslag til montering af sele.
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Tekniske data

Størrelse 1 Størrelse 2 Størrelse 3
Passer brugerhøjde ca. 120-145 cm 140-175 cm 170-200 cm

Stel med hel sædedel Sædedel hel str. 1 Sædedel hel str. 2 Sædedel hel str. 3
Sædedybde (A) 300-380 mm 360-470 mm 450-550 mm
Sædebredde (med betræk) (B) 365-395 mm 435-465 mm 495-525 mm
Størrelse hygiejnehul (C) 80-110 mm 100-130 mm 125-155 mm

Stel med delt sædedel Sædedel delt str. 1 Sædedel delt str. 2 Sædedel delt str. 3
Sædedybde (A) 300-380 mm 360-470 mm 450-550 mm
Sædebredde (B)* 350-480 mm 380-510 mm 390-520 mm 
Bredde bendel m betræk (D) 165 mm 185 mm 200 mm
Størrelse hygiejnehul (C) 50-180 mm 40-170 mm 30-160 mm

Frigang toilet, Man. stel 41-51 cm 41-51 cm 41-51 cm
Frigang toilet, Hydraulisk/El 41-66 cm 41-66 cm 41-66 cm

Sædehøjde, Man. stel** 50-63 cm 50-63 cm 50-63 cm
Sædehøjde, Hydraulisk/El** 50-78 cm 50-78 cm 50-78 cm

Tilt  -5° til +30°  -5° til +30°  -5° til +30°
Hofte-/rygvinkel  -10° til +35° -10° til +35° -10° til +30°

Stel, bredde (H) 540 mm 540 mm 590 mm
Stel, længde (I) 690 mm 690 mm 790 mm
Hjul 100 mm 100 mm 100 mm
Frigang 65 mm 65 mm 65 mm

Ca. vægt inkl. hovedstøtte,  
fodstøtte, armlæn

31 kg 33 kg 35 kg

Max brugervægt Man. stel: 150 kg 150 kg 150 kg
Max brugervægt Hydraulisk/El: 150 kg 150 kg 150 kg

* Max sædebredde fås, når sædedelene er monteret i yderspor på sædepladen 
** ekskl. betræk

Kropsstøttesjustering +/- 85 mm

Hel sædedel

Delt sædedel

B

B

C

C

A
A

D

B

D

B

D

Hel fodplade

Delte fodplader

Fodstøtte   mål B x D  

Helt str. 1 345 x 225 mm  
Helt str. 2 380 x 255 mm 
Helt str. 3  380 x 310 mm

Delt str. 1 160 x 220 mm 
Delt str. 2 180 x 255 mm 
Delt str. 3 180 x 305 mm

   RYG                         Kropsstøtte (mm) 
 Højde (E) Bredde (F)  Dybde (G) Højde (H) 

Str. 1  460 mm 210-300 140 210 
Str. 2 560 mm 240-340 170 230 
Str. 3  660 mm 300-400 200 260

I

H

E

F

G

H

B D C

A

BORD
        Mål
Bord std.   A  B C D
Str. 1 480 x 450 x 240 x 250 mm
Str. 2 540 x 515 x 260 x 290 mm
Str. 3 570 x 570 x 280 x 340 mm
Str. 4 660 x 600 x 320 x 385 mm
Str. 5 660 x 650 x 320 x 435 mm

Støttebord   A  B C D
Str. 1 380 x 450 x 230 x 260 mm
Str. 2 430 x 510 x 260 x 300 mm
Str. 3 490 x 580 x 300 x 340 mm
Str. 4 540 x 640 x 330 x 380 mm

BORD STD.

STØTTEBORD
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Højdejusterbart stel

Polster/betræk

Zitzi Starfish Pro serien  har et trykaflastende 

polster/betræk. Denne form for polster

er special fremstillet til hygiejnesituationer 

og er både væske- og smudsafvisende 

samtidig med at det føles behageligt mod 

kroppen.

Justerbare bendele

Man kan vælge sædedel, hvor man trinløst kan abdu-

cere eller adducere bendelene. Sædet kan justeres i 

dybden, for at opnå en så optimal understøttelses-

flade i siddestillingen som mulig, og samtidig lade

brugeren vokse med hjæl-

pemidlet. Muligheden tilby-

des nu også til kateterise-

ring, eftersom der er bedre 

plads mellem bendelene.

Hovedstøtte
Den tre-leddet hovedstøttestang giver
optimale justeringsmuligheder. Hoved-
støtten er også højdejusterbar.

Hele konstruktionen er 
rustfri.

Justerbar højde på 
sædedelen ved hjælpe 
af  pumpe eller el.

Højdejusterbar ryg
Til opnåelse af postural.

Fodstøtte
Mange forskellige fodstøtte-
varianter tilbydes som tilbehør.

Kropsstøtter
Individuelt justerbare kropsstøtter.

Positionering
Justerbare beslag til montering af sele.

Billedet viser:
Zitzi Starfish Pro størrelse 1-2 (delt siddedel) 

med justerbar ryg og kørehåndtag.
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Tilbehør Starfish Pro

Hovedstøtte

Øvre monteringsbeslag

Justerbar ryg/Justerbare kropsstøtterHovedstøtte lang

Urinskjold Bord

Armbind

Lægstøtte og polstring

Armstøtteplade str. 1

H-seleSternumstøtte

Hjul

Armstøtteplade str. 2

Vipbart armlæn Armlæn rygprofil Abduktions-/adduktionsstøtte

Delt fodstøtte kugleledsadapter

Hoftebælte

Kørebøjle

Potte

Fodstøtte

Antirotationsbælte

Ankelbespænding
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Individuelle tilpasningsmuligheder giver et godt 
udgangspunkt for at opnå en god siddestilling i en 
bad- og toiletstol, og Zitzi Starfish Pro tilbyder 
unikke muligheder for individuel tilpasning, uden 
at gå på kompromis med støtte og siddestilling.
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Få balance i kroppen

   med


