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Få balance i kroppen

Viden - den deler vi
Vi ønsker, at vores viden og ekspertise skal hjælpe mennesker med funk-
tionshindringer til at få en bedre hverdag og et mere aktivt liv. Og det 
kræver meget mere end gode produkter. 

Vi støtter dig hele vejen
Bag Anatomic SITT står stolte, lidenskabelige mennesker, der brænder for 
at udvikle hjælpemidler og finde løsninger til mennesker med forskellige 
funktionsnedsættelser. Mange af jer har på forskellige måder bidraget til 
at udvikle vores produkter til det de er i dag, og vi er meget glade for, at 
vi sammen har forbedret livet for dem, der har brug for vores produkter.

At have veluddannet personale med avanceret ekspertise på forskellige 
områder, ser vi som et must. Vi ved, at viden er, hvad der ofte er forskellen 
mellem en god og en mindre god løsning.

Sammen er vi bedst
Sammen med dig skaber vi de bedste løsninger og produkter til en let-
tere hverdag. Sammen stræber vi efter at skabe balance i kroppen.
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”Optimal understøttelse til opnåelse af funktionel siddestilling”

Anatomic formstøbt sæde er grundstenen i Anatomic SITT. Det kræver stor ek-
spertise, omhu og præcision at lave formstøbte sæder, der giver den optimale støtte. 
Med over 30.000 formstøbte sæder er du i kyndige hænder hos os. 

Når du bestiller et formstøbt sæde hos os, er 3 måneders opfølgning inkl. i prisen.
Gennem viden og innovation ønsker vi at forhindre smerte og fejlstillinger samt mulig-
gøre deltagelse og bevægelse. Gøre det umulige muligt - at give dem med store funk-
tionsnedsættelser mulighed for en øget livskvalitet. 

Med et Anatomic formstøbt sæde kan man sætte støtten lige, hvor borgeren har brug for 

den. Med rette støtte, positionering og aflastning kan vi forhindre og reducere en fortsat 

udvikling af scolioser, kyfoser og andre fejlstillinger. At ”holde” hofterne, så de ikke sub-

lukserer (delvis ledforskydning) eller lukserer (ledskred). 

Med den rette siddestilling kan vi skabe balance, som lindrer smerter og forebygger en 

forværring af fejlstillinger. Med balancen kommer også bedre lungefunktion og øget 

blodcirkula tion samt kontrol af kroppens bevægelsesmønster, ikke mindst kontrol af hove-

det, hvilket skaber forbedrede kommunikations muligheder. 

For dem med svære siddeproblematikker er den bedste løsning et individuelt udformet 

formstøbt sæde. For disse personer er valg af støtte og aflastning afgørende for om sædet 

kommer til at fungere og et individuelt udformet sæde giver størst mulig individuel støtte.

Med dagens teknologi og nye materialer skaber vi formstøbte sæder, som er meget beha-

gelige at sidde i og nemme at håndtere, med det rette materiale og tilbehør, kan du få et 

køligt sæde om sommeren og et varmt og komfortabelt sæde i vinterkulden.

Der tilbydes et stort udvalg af tilbehør til vores formstøbte sæder. 

Formstøbte sæder 

”Vi støtter dig hele vejen...”
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Anatomic Soft Sits

5Anatomic Soft Sits© Anatomic SITT AB

+++

Dynamisk siddesystem

En god støtte...

+ Mulighed for en komplet løsning med   
levering af kørestolsstel, formstøbt 
sæde og tilbehør, alt monteret og klart

+ Vi ser på de samlede behov i 
personens livssituation

+ Dynamik i sædet

+ Crashtestet og godkendt

+ Nemmere transport

+ Individuelle løsninger til f.eks. 
nakkestøtter, bælter, fodstøtter,  
lægstøtte, kiler, bord, armlæn mm.

+ Vipbare kropsstøtter

+ Bredde- og vinkeljusterbare 
kropsstøtter

+ Integrerede overarmsstøtter

+ Mulighed for at justere sædet lateralt 
men også frem og tilbage

+ Mulighed for at dele sædet mellem 
ryg- og sædedel for montering på 
kørestolsstellet for at kunne anvende 
dets tilt og vinklingsfunktioner

+ Inkontinensbetræk

+ Fremstillet i Norden

+ Modvirker at fejlstillinger  
opstår eller forværres 

+ Forbedre organernes muligheder  
for funktion

+ Lindrer smerter ved størst mulig 
trykfordelingsflade

+ Giver energi til andet end at holde 
balancen

Vore formstøbte sæder er dynamiske. Støbets skal er fremstillet af polyethylen-
plast som muliggør bevægelse i sædet. 

 
Ønsker man yderligere bevægelsesmulighed  i det formstøbte sæde, kan man få 
monteret et flexled mellem sædedel og rygdel.

CRASHTESTET
GODKENDT
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Anatomic formstøbt sæde er til personer med fikserede eller 
korrigerbare deformiteter, og som har behov for fast støtte for at  
modvirke yderligere fejlstillinger.

Fordelene er mange:

+ Virkelig god postural støtte

+ Sæde til personer med svære siddeproblematikker

+ Muligt at montere flexled for et mere dynamisk sæde  

 og indstillelig rygvinkel

+ Fast støtte for at holde stillingen

+ Mulighed for at få monteret en ventilator, som giver et svalt sæde  

 om sommeren. Og til personer, som i det hele taget har det varmt.

+ Varmebetræk for et lunt og behageligt sæde om vinteren

+ Mulighed for flere indlæg, hvilket gør at du kan fjerne et indlæg til         

 eksempelvis at give plads til overtøj, når man er udendørs.

+ Vaskbare indlæg/betræk.

Anatomic  
formstøbt sæde

Vores sæder kan kombineres med alle kørestolsstel  

Eksempel på funktioner og tilbehør til Anatomic formstøbt sæde

VentilationspakkeRR materiale Flere betrækDelt sæde- og 
rygbetræk

Inkontinensbetræk

Et sæde med optimal støtte, som kan korrigere. 

Anatomic formstøbt  
sæde på et Seabass G2  
kørestolsstel

CRASH
TESTE

T

GODK
ENDT
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Eksempel på funktioner og tilbehør til alle vores formstøbte sæder

FodkasseIndividuel 
nakkestøtte

Seler og bælterArmbind og
ankelbespænding

Kugleledsfodstøtte

Anatomic 
formstøbt sæde Soft

Anatomic formstøbt sæde Soft er til personer som er meget trykfølsomme 
og som stiller høje krav til trykaflastning og blød komfort.

Fordelene ved Anatomic formstøbt sæde Soft er blandt andet: 

+ Høj trykaflastning

+ Vælg mellem forskellige skum- og materiale typer alt efter       

 positionerings og trykaflastningsbehov

+ Bredde- og vinkeljusterbar i overkroppen

+ Gennemgående ventilationshul gør sædet ventileret 

+ Coolmax®-betrækket gør sædet køligere

Et sæde til dig, som har brug for optimal støtte, 
blødere komfort og ekstra trykaflastning. 

Anatomic formstøbt 
sæde Soft på et Guppy 
G2 kørestolsstel

CRASH
TESTE

T

GODK
ENDT
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I et Anatomic formstøbt sæde Kombi kombinerer vi den bedste 

støtte fra Anatomic formstøbt sæde med maksimal trykaflastning 

fra Anatomic formstøbt sæde Soft for endnu bedre individuel tilpasning. 

Anatomic formstøbt
    sæde Kombi

Kombinerer det bedste fra to verdener, et  
Anatomic formstøbt sæde Soft i kombination 
med et klassisk Anatomic formstøbt sæde.    

Hvorfor skal du vælge et formstøbt 
sæde fra Anatomic SITT?
1. Mange års erfaring
2. Stor faglighed
3. Samarbejde med fysio- eller ergoterapeut
4. Forundersøgelse og problemlokalisering er en vigtig 

del af processen
5. Specialløsninger ingen hindring
6. Kun fantasien sætter grænser
7.   3 måneders opfølgning med i prisen

Formstøbt ryg Justerbar rygvinkel Ventilationspakke Flexsæde Ventilationshuller

Eksempler på andre typer af Anatomic formstøbte sæder

Bruges når man vil 
kombinere en form-

støbt ryg med en pude.

Bruges når man har 
behov for at ændre 
hofte- og rygvinkel.

Bruges hvis man har 
det varmt og har brug 
for ventilation i sædet.

Bruges eksempelvis 
ved ekstentions-

spasticitet.

Bruges hvis en  
borger generelt har 

det varmt.



9www.anatomicsitt.dk

Anatomic formstøbt
    sæde Kombi

Anatomic formstøbt Hygiejnesæde har mange fordele:

+ Individuel hovedstøtte - højdejusterbar hovedstøtte  

 med aftagelig polstring

+ Individuelt udformet formstøbt sæde

+ Aftagelig polstring - nem at udskifte

+ Sæde med toiletåbning som tilpasses 

 individuelt

+ Tilvalg: Hovedstøtte, armlæn, fodstøtte,  

 hoftebælte, urinskjold mm

 
Vores hygiejnesædekan kombineres med alle toiletstel.

Anatomic formstøbt 
  Hygiejnesæde

Et individuelt sæde til bad og toilet brug, med alle 
fordele som et klassisk Anatomic formstøbt sæde. 
Vandafvisende og behagelig polstring.

Eksempel på tilbehør

HofteseleFodkasse

FAKTA
Et Anatomic formstøbt sæde kan fremstilles efter samme form som 
Anatomic formstøbt hygiejnesæde og omvendt.

Bestiller man et Anatomic formstøbt hygiejne sæde 
inden for to år efter at man har bestilt et almindeligt
Anatomic formstøbt sæde, kan man få det til en særlig 
attraktiv pris. Det skyldes at Anatomic formstøbt hygiejne 
sæde kan bestilles efter samme scanning som et Anatomic formstøbt sæde.
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Vores mål med udviklingen af vores dynamiske siddesystemer var at skabe siddesyste-
mer med mulighed for bevægelse for at bryde extensionsspasticitet. Vi ønskede også at 
forhindre forekomsten af   forskellige fejlstillinger hos borgeren ved at give en god støtte og 
positionering i siddesystemet tidligst muligt i livet. Endvidere ønskede vi at muliggøre en 
aktiv siddestilling og et siddesystem, hvor det kunne vokse med barnet. I dag ved vi, at et 
dynamisk siddesystem i de fleste tilfælde er det absolut bedste for den funktionshæmmede. 

Vores dynamiske siddesystemer er alle multi-justerbare for at kunne opnå bedst mulige

siddestilling til den enkelte.

Vores dynamiske siddesystemer
”Få god balance i kroppen”

UTAN SITTGROP

MED SITTGROP

Trepunktspositionering
Justerbare kropsstøtter sammen med hoftestøtte giver mulighed 

for at positionere overkroppen, hvilket mindsker risikoen for fejl- 

stilling. God postural kontrol leder til bedre hovedkontrol og øger 

mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi har hermed muligheden 

for både at korrigere samt bibeholde positioneringen af overkroppen.

Flex-funktion/hoftevinkeljustering
Dynamisk støtte giver bevægelsesfrihed, variation samt kan have en 

beroligende effekt ved extensionsspasticitet.

Ryggen er stilbar i hoftevinkel, og siddesystemet er udstyret med et 

flex-led, hvilket gør ryglænet fleksibel. I stedet for at brugeren presser 

imod en fast ryg, og bækkenet glider frem, opnår man den fordel med 

flexryggen, at ryggen på stolen bevæger sig bagud med brugeren, og 

brugeren ”kommer af” med sin spasticitet.

Bækken- & benpositionering
Kombinationen af et korrekt indstillet siddesystem, optimal 

sædebrønd, effektivt hoftebælte og en velstøttet lænd giver 

forudsætningerne for at mindske shear og fremadskridning, hvilket 

understøtter aktivitet og 

postural kontrol.  

Sædedelen er trinløs justerbar i sædedybde og abduktion/adduktion 

hvilket muliggør optimal individuel siddestilling og lader samtidig 

brugeren vokse med siddesystemet. 
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Delfi Pro / Sharky Pro

Understøtter barnets naturlige udvikling.

+ Dynamisk siddesystem med stort 
udvalg af tilbehør.

+ Store justeringsmuligheder, vokser  
med barnet.

+ Passer både til indendørs- og     
udendørsstel.

+ Brugervenlig.

+ Craschtestet og godkendt.

+ Muligt at justere f.eks. fodstøtter, 
kropsstøtter og armlæn uden brug 
af værktøj.

+ Alle vores betræk kan vaskes på 60°

Et barn, som har siddestillingsproblemer og som får mulighed for at sidde i 
et velpositioneret siddesystem vil undgå mange af de problemer, som en der 
sidder i et ikke optimalt tilpasset siddesystem vil opleve. En ukorrekt siddestilling 
fører til, at barnet selv forsøger at løse problemet ved hjælp af kompensation, 
hvilket fører til yderligere fejlstillinger, som kan blive permanente over tid. Det er 
ekstremt vigtigt at sidde så korrekt som muligt, så kroppen kan udvikle sig og få 
hjælp til at vokse i den rigtige position.

Delfi Pro / Sharky Pro

+ Giver støtte til aktivitet.

+ Forhindrer fejlstillinger.

+ Kompenserer eller korrigerer 
fejlstilling.

+ Bryder spasticitet.

+ Positionerer.

+ Mulig at vokse i samt at justere 
ifht. at korrigere barnets sidde-
stilling.
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Zitzi 
Delfi Pro
Dynamisk siddesystem med optimal 
støtte til børn/unge

Zitzi Delfi Pro er et dynamisk siddesystem for børn 
og unge med mange indstillingsmuligheder, hvilket 
giver gode forudsætninger for at skabe en funktionel 
siddestilling.

Zitzi Delfi Pro gør det muligt for brugeren at udvikle 

sig og vokse i siddesystemet ved at man hele tiden 

kan tilpasse sædet for derved at give den rette støtte 

der hvor brugeren har brug for det.

Størrelser 5 stk.

Abduktion / Adduktion -9°/+18°

Brugerhøjde  80-170 cm

Max brugervægt  90 kg

Axilhøjde 17-40 cm

Kropsbredde  14-31 cm

Sædebredde 24-38 cm

Sædedybde  14-45 cm

Delfi Pro på køre-
stolsstellet Guppy.

Eksempler på tilbehør

Hel fodpladeStøttebord KalecheDelt fodplade Skålformede armlæn

Farver på 
betræk

“Alcantara” look 
betræk

             betræk

CRASH
TESTE

T

GODK
ENDT
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Zitzi 
Sharky Pro

Sharky Pro på køre-
stolsstel Seabass Pro.

Dynamisk siddesystem med optimal støtte 
til unge/voksne

Zitzi Sharky Pro tager over der hvor Zitzi Delfi Pro slutter i størrelsen. 
Sharky Pro er udviklet til unge og voksne med siddestillingsproble-
matikker. Sharky Pro har tilsvarende mange indstillingsmuligheder 
som Delfi Pro, hvilket giver gode forudsætninger for at skabe 
balance i kroppen. 

Zitzi Sharky Pro er et trygt, stabilt og fleksibelt siddesystem som vok-
ser med brugeren indtil vedkommende er voksen. Det er et  dynamisk 
siddesystem til unge og voksne med mange indstillingsmuligheder, 
som muliggør stabilitet og funktionalitet i siddestillingen. 
Zitzi Sharky Pro vokser med brugeren og giver støtte netop der, hvor 
brugeren har behov for det.

Størrelser  2 stk.

Abduktion / Adduktion  -9°/+18°

Brugerhøjde  150-195 cm

Max vægt  130 kg

Kropsbredde  27-38 cm 

Brystkassedybde 21-25 cm

Sædebredde 36-49 cm

Sædedybde 37-55 cm

Eksempel på tilbehør

Delt fodpladeBord Vipbare armlænArmlæn Albuestop

Betræk 
farver

Grå/brun  
farve

“Alcantara” 
look (std.)

CRASH
TESTE

T

GODK
ENDT
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Zitzi 
Active
Et nyt aktivt siddesystem til børn og unge

Eksempler på tilbehør til Active

Støttehåndtag Armlæn

Zitzi Active er designet på en måde, som forhindrer bækkenet i at 
kippe bagud. Stolen giver med sit design og fremad kippede sæde 
fantastisk mulighed for ”postural kontrol”.

Du kan simpelthen skifte siddestillingen fra aktivt siddende til en 

hvileposition. I den forreste vippeposition, sidder du i en såkaldt 

rytterposition, som tilskynder kroppen til at strække sig og gør det 

sværere at hænge/”falde sammen”. 

Stolen har en ”indbygget mobilitet”, som er godt for børn og unge, der 

har nedsat muskelstyrke og/eller spasticitet. Stolen giver balance og 

sikkerhed og forhindrer fremadskridning.

Zitzi Active giver ganske enkelt børn og unge en bedre siddestilling, 
hvor en traditionel arbejdsstol ikke er nok.

Zitzi Active fakta

• Tilbydes i 4 størrelser

• Justeringsmuligheder i ryggen

• Passer til børn og unge med i højden 100 - 160 cm

• Flere farver på plastskal og betræk

• Tilbehørsprogram som knæstøtter, fodstøtter, 

   håndbøjle, hovedstøtter, armlæn og seler

• Passer til forskellige kørestolsstel

Størrelser  4

Max brugerlængde 160 cm

Max brugervægt 75 kg

Abduktion  28°

Sædevinkel -15°

Rygvinkel -15° til +25°

Hoftebredde 19-30 cm

Sædedybde 25-40 cm

Knæstøtte

Betrækfarver:

Zitzi Active på kørestolsstel Flipper G2.
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I Anatomic Motion Seat kan personer med spasticitet bevæge 
sig, komme af med  ufrivillige bevægelser og alligevel bevare 
den gode siddestilling. Tilbydes i to modeller Pro og Advanced. 

Anatomic  
Motion Seat
Et nyt aktivt siddesystem til unge og voksne

Zitzi Active på kørestolsstel Flipper G2.

Størrelser 10 stk.

Abduktion Pro  Integreret

Abduktion Adv  0°/+18°

Adduktion Adv 0°/-9°

Brugerhøjde 95-205 cm

Max brugervægt  90 kg

kropsbredde  15-38 cm 

Kropsdybde 10,5-18 cm

Sædebredde 25-45 cm 

Sædedybde  25-55 cm

Eksempler på tilbehør til Motion Seat

Hel fodstøtteArmlæn Fodstøtte med kantKropsstøtte Lægstøtte

Betrækfarver:

Motion Advanced
på et Guppy G2 

kørestolsstel

Anatomic Motion Seat 

siddesystem er specielt 

udviklet til brugere med 

ekstensionsspasticitet og svære 

siddeproblemer. Brugeren 

bevarer sin positionering af 

kroppen og får dermed en 

blid bevægelse i hofte, ryg 

og knæled og forhindrer 

fremadskridning.

Muligheden for ekstension i 

hofte- og knæled aflaster trykket 

på siddeknoglerne (tuber) og 

mindsker risikoen for tryksår. 

Ekstensions- og fleksionsmodstanden i både hofte- og knæ-led 

justeres individuelt ved hjælp af gaspatroner, som gør bevægelses-

området kontrolleret og sikkert, hvor brugeren har brug for det.

NYHED

CRASH
TESTE

T

GODK
ENDT

Pro Advanced Individual

Hvileleje Aktiveret
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Zitzi 
Pengy Pro
Klapvogn med gode positionerings muligheder

Zitzi Pengy Pro er en søsterstol tll vores Delfi Pro og specielt udviklet til Pengy-vognen. 
Der er mulighed for god positionering af barnet i Pengystolen. 

Pengystolen er let og har samme funktioner som en Delfi Pro, såsom justerbare kropsstøtter/

bendele, sædebrøndsjustering og flexfunktion, sammen med en mængde 

andre finesser. Sædeenheden er aftagelig og vendbar. Med et enkelt 

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

Pengysædet kan endda monteres på andre typer kørestolsstel. 

Størrelser  2 stk. 
Abduktion/Adduktion -9/+18°
Farve Sort, orange, blå

Brugervægt   Max 45 kg
Aksilhøjde 16-35 cm
Kropsbredde 17-28 cm
Sædedybde 19-38 cm 
Sædebredde  < 34 cm
Hoftevinkel -10/+70°
 
Vægt 7–10.5 kg

Betræk 
farver:

Eksempel på tilbehør

Bord Kaleche SkubbebøjleFodstøtte Lægplader

Coolmax®-betræk
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Zitzi Pengy Vogn er et fleksibelt kørestolsstel, som kan kombineres med forskellige siddesystemer.

Pengyvognen kan let foldes sammen, når man skal have den med i bilen og til opbevaring. Stellet kører 

nemt med god balance og er udstyret med retningsholder og ophæng som standard.

Klapvognen har hjul med quick-release på alle fire hjul og kan også udstyres med faste 12 “hjul for 

at lette kørslen i vintersæsonen eller i terræn.  

Størrelser  1 stk.
Crashtestet Godkendt
Farve Sort
Vægt 12 kg

Belastningsvægt 47 kg
Tilt -35° til +35°
Sædehøjde 54 cm
Hjul, svingbare 12”, 8”

DELFI PRO CARSEAT PROPENGY PRO ANATOMIC FORM-   
  STØBT SÆDE

Eksempel på siddesystem som passer med Pengy vognen:

Zitzi 
Pengy Vogn
Dynamisk siddesystem til børn/unge

Forhjul Kurv

Eksempel på tilbehør

Transportbeslag

CRASH
TESTE

T
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AirZone Contour puden er en højrisiko pude, der trykaf-
laster op til tryksårskategori high. Den er kontourformet for 
optimal trykfordeling, samt god pasform. 

Puden er fremstillet med nyeste teknologi af polyurethan 
tråde og en ramme af skum, det gør puden ekstremt let og 
samtidig trykfordeler og luftfordeler den rigtig godt. 

Airmantle-toplaget i Airzonen sørger for at transportere fugt 
væk og give en enestående trykreduktion.

CoolOver-betræk er standard på alle Airzone-puder.

Størrelser tilgængelige fra 25x25 cm til 75x75 cm og max belastningsvægt er 254 kg.

 AirZone Contour

LowZone Gel2 Contour puden er en pude, der trykaflaster 
op til tryksårskategori high. Puden er både konturformet og 
med en 2 komponent gel, der trykfordeler og absorberer/frigør 
varme efter behov, hvilket sikrer brugeren optimalt mikroklima 
og aflastning hele dagen! 

LowZone Gel2 contour giver et meget højt niveau af 
trykaflastning, stabilitet omkring bækkenet, temperatur-
regulering og komfort for brugeren. Geleen er indbygget i puden. 
Der er et skumlag ovenpå for at sikre at geleen altid forbliver, hvor den skal. 

God ergonomisk formgivning hjælper med at fremme en neutral bækkenstilling, forbedrer 
stabilitet i rygsøjlen og reducerer tilbøjeligheden til at indtage en sammensunken kropsholdning.
Gelindsatsen reducerer potentiel shear-risiko samt giver bedre stabilitet end skum.

Patenteret termoregulerende gelcelle-regulerer aktivt brugernes hudtemperatur for at forhindre over-
dreven svedtendens og sofistikerede betræk fremmer god luftstrøm for yderligere at reducere varme 
og fugtopbygning.

Størrelser tilgængelige fra 30x30 cm til 60x60 cm. Max belastningsvægt 158 kg.

LowZone Gel2 Contour

LowZone+ Contour puden er en pude, der trykaflaster op til 
tryksårskategori medium. Puden er konturformet og lavet i 
viskoelastisk skum, der lader kroppen synke ned i materialet 
og yder en god trykfordeling og en høj komfort. 

Skum er ikke bare skum og producenten har udviklet på det 
over de sidste 55 år og har derfor lavet en basispude, der ikke 
bare er basis, men trykfordeler bedre end lignende puder i 
samme kategori.

Størrelser tilgængelige fra 20x20 cm til 75x75 cm. 
Max belastningsvægt 158 kg.

LowZone+ Contour 

”Vores siddepuder henvender sig  til en bred gruppe af 
kørestolsbrugere med lav, mellem eller høj risiko for at udvikle tryksår.”
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Zitzi Carseat Pro vokser med brugeren og fungerer til  børn og unge op til 155 cm med lav eller høj tonus. 

En justerbar ryg med individuelt justerbare kropsstøtter muliggør trepunktsstøtte for at give bedre postural 

kontrol, hvilket mindsker risikoen for fejlstilinger samt øger mulighederne for aktivitet. En fleksibel ryg giver 

mulighed for en aktiv siddestilling samt hvile. En integreret sædebrønd, som muliggør aktivitet, postural 

kontrol og mindsker risikoen for fremadskridning. Siddesystem med lille eller ingen sædebrønd kan føre til 

bagud eller roteret bækken. 

Ud over disse tilpasningsmuligheder, som fra starten tilbydes i produktet, kan der suppleres med forskelligt 

tilbehør.

Zitzi Carseat Pro er crashtestet og godkendt i henhold til europæisk standard ECE R44.4 og opfylder 

kravene i crashtest op til 36 kg brugervægt.

Betræk tilbydes i fire forskellige farver:

Eksempel på tilbehør

BordBækkenstøtte Fodstøtte Drejeplade

Zitzi 
Carseat Pro
Autostol som kombinerer en sikker og 
funktionel siddestilling

Størrelser  2 stk.
Abduktion/Adduktion -9/+18° 
Brugerhøjde  95-155 cm
Brugervægt  15-36 kg

Aksilhøjde 22-33 cm
Kropsbredde 14-26 cm
Sædebredde  34 cm
Sædedybde 27-41 cm

Vægt, ca. 7,5 kg
Crashtestet Godkendt

CRASH
TESTE

T

GODK
ENDTEn sikker og komfortabel autostol til børn/unge, 

som har behov for ekstra støtte under bilturen. 
Stolen giver en behagelig siddestilling, som 
muliggør længere rejser med høj komfort.
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Kombineret bad- og toiletstol

Zitzi Starfish Pro

Starfish Pro Manuel 
Fast stel men med manuel 
justering (uden værktøj) til en 
sædehøjde mellem 53-63 cm. 

Starfish Pro Hydraulisk
Fast stel men med manuel 
justering (uden værktøj) til en 
sædehøjde mellem 53-78 cm. 

At være i stand til at håndtere sin hygiejne på en sikker og 
komfortabel måde, bør være en selvfølge for alle. Zitzi Starfish 
Pro er en smart hygiejne stol med gode muligheder for 
individuelle indstillinger, der passer til forskellige behov.

Zitzi Starfish Pro er stabil og ergonomisk designet, hvilket giver et 

sikkert og stabilt alternativ, som kan tilpasses forskellige behov og 

situationer.

Zitzi Starfish Pro serien har et trykaflastende betræk. Betrækket 

er specialfremstillet til hygiejne-situationer og er både væske- 

og smudsafvisende samtidig med at det føles behageligt mod 

kroppen.

Man kan trinløst abducere, adducere eller justere længden på 

bendelene individuelt. Alt sammen for at opnå en så optimal 

siddestilling som muligt og samtidig muliggøre at brugeren 

kan vokse med hjælpemidlet. Muligheden tilbydes også til 

kateterisering, eftersom der er bedre plads mellem bendelene.
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STARFISH PRO

Størrelser:  3 stk.
Antal modeller 2
Brugerhøjde: 120-200 cm 
Tilt:   +5° til -30°
Hofte-/rygvinkel:  +10° til -35° 
Max brugervægt: 150 kg

Starfish Pro Manuel 
Fast stel men med manuel 
justering (uden værktøj) til en 
sædehøjde mellem 53-63 cm. 

Starfish Pro Hydraulisk
Fast stel men med manuel 
justering (uden værktøj) til en 
sædehøjde mellem 53-78 cm. 

Til Starfish Pro 

tilbydes positione-

ringsseler og bælter 

fra vores Support 

Pro hygiejneserie.  

Produkterne er 
blå.

OBS!

         Starfish Pro stellet kan bestilles  
         alene og bruges til vores formstøbte hygiejnesæde. 
         Stellet er rustfri og er i det hele taget fremragende til 
         alle typer bad- og toiletsæder.

Sæderammen har dobbelte rilleprofiler til glidende justering og nem justering af sædeposition.

Stellets sæde kan tiltes fra -5 ° til + 30 °. Rygdelen kan vippes separat i forhold til sædedelen fra -10 ° til + 30 °. 
Dette er praktisk, hvis du har et bad- eller hygiejnesæde med delt sæde og ryg.



22 www.anatomicsitt.dk

Vi har kørestolsstel både til indendørs- og udendørs brug. Vores 
kørestolsstel er specielt udviklet til vores modulopbyggede sid-
desystemer og individuelle formstøbte sæder. Hvis du vælger 
et af vores kørestolsstel, når du vælger et sæde fra os, sikres du 
den bedst mulige kombination af siddesystem monteret på et 
kørestolsstel.

Da vi begyndte at udvikle og tilbyde kørestole i 1990, var visionen 

at kunne opfylde alle brugernes behov. I dag har vi kørestole, der 

passer til de fleste mennesker. vores kørestole er lette at tilpasse til 

forskellige siddesystemer og giver plads til f.eks. fodstøtte, armlæn 

og rygvinkler. De har alle gode tilt muligheder, da vi ved, at det er 

vigtigt at kunne hvile og slappe af. Mange af vores kørestole har “tilt 

in space”.Der er mange forskellige muligheder og varianter af hjul 

for at passe så mange behov som muligt.

Hvilket siddesystem passer sammen med hvilket kørestolsstel:

Kørestolsstel 

SIDDESYSTEM

Pengy Pro str. 1-2

Delfi Pro str. 0

Delfi Pro str. 1

Delfi Pro str. 2

Delfi Pro str. 3

Delfi Pro str. 4

Sharky Pro str. 1

Sharky Pro str. 2

Active str. 1

Active str. 2

Active str. 3

Active str. 4

Anatomic Motion Seat str.3

Anatomic formstøbt sæde

Str. 2

x

x

x

x

x1

x1

x1

0-2

x3

Str. 3

x

x1

x1

x1

2-3

x3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0-4

x3

x

x

x

x

x3

 Flipper G2      Flipper    Pengy        Guppy G2           Seabass G2          Mika    Galileo 

Str. 1

x

x

x

x

x

0-2

x3

Str. 2

x

x2

x2

2-3

x3

Str. 1

x

x

x

0-2

x3

Str. 2

x

x2

2-3

x3

Str. 3

x2

4-9

x3

 Flex G2

Hvilke størrelser og typer af siddesystem passer sammen med 
hvilke størrelser og typer af kørestolsstel?

Find svaret her:

KØRESTOLSSTEL

¹   Active i kombination med Flipper G2, anvend rammeforlængning for at minimere risiko for tilt

²   Afhængigt af hvilken størrelse hjul man vælger
3   Afhængigt af det formstøbte sædes størrelse samt max belastningsvægt på kørestolsstellet

Str. 2

x

x

x

x

x

x

x3

Str. 2

x

x

x

x

x

x

x3

Str. 4 XL

x

x

x

4-7

x3

 Vogn
Str. 3

x2

x2

x

x1

x1

x1

4-9

x3

Anbefalingsliste siddesystem / Kørestolsstel



23www.anatomicsitt.dk

Galileo er et fleksibelt og letkørende 
kørestolsstel til børn og unge.
Stellets kompakte konstruktion gør at det 
passer perfekt, når man har behov for et 
mindre kørestolsstel. Endelig er det en-
kelt at justere,  så det nemt kan tilpasses 
den enkeltes behov og mål.

•    Centralbremse på baghjulene 

•    Meget let stel og letkørende

Størrelser      6 stk.
Farve     Sort
Vægt    13,5 kg

Belastningsvægt    120 kg
Tilt     40°
Højdejusterbar     Ja
Sædehøjde (min)  41,5 cm*
Sædehøjde (max)  49 cm*

* Målene ændres afhængig af, hvilket sidde-
system og hvilke størrelse hjul du vælger.

Mika er et stabilt kørestolsstel til indendørs- 
og udendørsbrug, som tilbyder mange 
justeringsmuligheder bl.a. gennem sin 
mekanik under sædepladen. Der findes to 
typer rammer, en standard og en Y-ramme.
Sidstnævnte giver ekstra plads til fodstøtten. 
Af tilbehør tilbydes bl.a.
anti-tip støtte og tippepedal.

• Meget funktionel og et godt tilt

• Indendørs- og udendørsstel

Størrelser      4 stk.
Farve      Sølvgrå/sort
Vægt     16 kg

Belastningsvægt    130 kg
Tilt     +30°
Sædehøjde     41/46 cm
Hjul     12”, 20”,  
     22”, 24”

Crashtestet     Godkendt

Galileo
Fleksibel og letkørende

Mika
Stabil og letkørende
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Zitzi Flipper G2 er et indendørsstel med 125 mm 
hjul, så man nemt kan køre over måtter, dørtrin og 
andre forhindringer. Det findes i to varianter; ma-
nuel eller elektrisk. Man kan enkelt tilte sædedelen
uden at det forårsager instabilitet i kørestolsstellet.
 
+  Tilbydes i størrelse 2, 3 eller 4XL 

+  Manuel eller elektrisk højde- & tiltjustering

+  Forskellige kørehåndtag

Størrelser   3 stk.
Farve  Matsort
Kombinationer  8 stk. 

Belastningsvægt   50/75/130 kg
Tilt  0° til +30° / -5° til +25°
Højdejusterbar  Ja
Sædehøjde (min)  28/ 28/ 45 cm*
Sædehøjde (max) 64 / 64/ 71 cm*

Hjul, standard  125 mm 

* Dimensioner angiver chassis højde og ændres
   afhængigt af hvilket siddesystem, du vælger

Zitzi 
Flipper G2
Hi-low indendørsstel

Eksempel på tilbehør

KørebøjleStor kørebøjle Hel fodstøtte Rammeforlænger Anti-tipstøtte
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Zitzi Flipper Flex G2 er et højde- og sænkebart køre-
stolsstel til både indendørs- og udendørsbrug. Mulighed 
for at tilte sædeenheden uden at det påvirker vægt-
fordelingen.

Tilbydes i 3 udformninger:
+  Manuel højde- og sænkefunktion/manuel tilt 

+  Elektrisk højde- og sænkefunktion/manuel tilt 

+  Elektrisk højde- og sænkefunktion/el-tilt

Størrelser  1 stk.
Modeller 3 stk. 
Farve Matsort

Belastningsvægt  95 kg
Tilt 0° til +30° / -5° til +25°
Højdejustering 32-68 cm* 
Hjul 7” og 12”/ 16”

Totalbredde 63 cm
Totallængde 81 cm

Crashtestet Godkendt

* Dimensioner angiver chassis højde og ændres  
  afhængigt af hvilket siddesystem, du vælger

Zitzi 
Flipper Flex G2
Hi-low inden- og udendørsstel 

Eksempel på tilbehør

Anti-tip støtteTippepedal RetningsholderTransportbeslag Delt fodstøtte 
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Guppy G2 er et lille, let og fleksibelt kørestolsstel 
med gode køreegenskaber. Passer perfekt sammen 
med Zitzi Delfi Pro og små Anatomic formstøbte 
sæder. 

Guppy G2 har flere fordele:
+ Enkel at balancere 

+ Mange valgmuligheder 

+ Crashtestet og godkendt

+ Mulighed for hjælpemotor (E-drive)

+ Helt i aluminium

Størrelser  4 stk. (str. 1, 2, 3, 3-bred)
Farve  Matsort

Belastningsvægt  75 / 75 / 110 / 110 kg 
Tilt 0° til +31° / -6°til +29°
Sædehøjde 46/48/50 cm
Hjul 16”, 20”, 22” og 24”

Crashtestet Godkendt

Zitzi 
Guppy G2
Lille, let og fleksibel

Eksempel på tilbehør

Opklappelig fodplade    Armlæn Hjul 16” E-drive Stænk skærm
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Zitzi Seabass G2 er et kørestolsstel til større 
siddesystemer og Anatomic formstøbte sæder.
Det er muligt at tilte sædedelen uden at 
påvirke tyngdepunktet i stellet.  (tilt in space). 

Zitzi Seabass G2 fordele er blandt andet:
+ Tilbydes i to sædehøjder

+ Mange tilbehørs- og justeringsmuligheder

+ Tilbydes i 3 størrelser med drivhjul fra 12-24”

+ Mulighed for hjælpemotor (E-drive)

+ Crashtestet og godkendt

Størrelser  3 stk.
Farve  Matsort
Vægt 20 kg

Belastningsvægt  135 kg
Tilt 0° til +35° / -7° til +28°
Sædehøjde 41/46 cm
Hjul 12”, 16”, 20”,  
 22”, 24”

Crashtestet Godkendt

Zitzi 
Seabass G2
Til de større siddesystemer

Eksempel på tilbehør

Anti-tip støtteTippepedal E-driveSkærm Fodstøtte delt Armlæn
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Easystand
Kom op at stå

At stå er nødvendigt og hjælper med at holde benene stærke og mindsker afkalkning af skellettet. 
Personer som sidder i kørestol bør stå regelmæssigt, som en del af deres rehabilitering.

En af de gode funktioner ved EasyStand er, at du nemt kan komme fra siddende til stående 

position og tilte hele ståhjælpemidlet til den vinkel som ønskes, uanset position. 

Easystand tilbydes i mange forskellige varianter med forskellige funktioner. Fælles for produkterne 

er, at de er sikre og brugervenlige for at kunne opretholde og udvikle deres fysiske muligheder.

ZING 

MPS

BANTAM

EVOLV

Tilt 0 til +90°

X-SMALL
Max brugervægt 45 kg
Brugerhøjde  71-101 cm

SMALL
Max brugervægt 45 kg
Brugerhøjde  91-137 cm

MEDIUM
Max brugervægt 91 kg
Brugerhøjde  122-168 cm

MEDIUM
Max brugervægt 90 kg 
Brugerhøjde 122-168 cm

LARGE
Max brugervægt 127 kg
Brugerhøjde 152-188 cm

X-LARGE
Max brugervægt 159 kg 
Brugerhøjde 183-211 cm

Tilt

Abduktion 

-20-90°

30° 

25 kg

Grøn/hvid

32 kg

Vægt

Farve

Max brugervægt

-20-90°

30° 

37 kg

Grøn/hvid

70 kg

STR. 1 STR. 2

Størrelsesguide
Str. 1: Brugerhøjde: 51-112 cm
Str. 2: Brugerhøjde: 102-152 cm
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Easystand
Kom op at stå

Glider
EasyStand Glider er designet 

til den aktive bruger. Glideren 

har justerbar modstand 

og tilpasses enkelt efter 

behov og brugerens egne 

forudsætninger. Det frem-

mer bevægeligheden i 

fodled, knæ og hofter, 

samtidigt styrkes hjertet, 

overkroppen og konditionen.

Bantam X-Small/Small/Medium 
Med EasyStand Bantam kan du enkelt komme fra sid-

dende til stående stilling. Hvis man er utryg ved at komme 

op at stå, kan det at bruge det naturlige bevægelsesmøn-

ster give en stor tryghed, som her ved EasyStand Bantam. 

Bordet følger med i hele bevægelsen og 

giver brugeren ekstra støtte og tryghed. 

Evolv/Evolv Mobil
Oprejsningen sker trinløst, Manuelt eller med el. Giver brugeren 

mulighed for selv at vælge, hvor hurtigt det skal gå fra 

siddende til stående position. 

Med EasyStand Mobil gives endvidere mulighed for 

selv at forflytte sig i stående stilling. 

Zing MPS
Easystand Zing MPS er let at justere takket være justeringsknapperne. 

Zing MPS er rettet mod en bred målgruppe, da den vokser med barnet og 

tilpasser sig barnets skiftende behov.

Zing MPS kan fungere som et simpelt hjælpemiddel, eller til børn 

med komplekse behov. Ingen særlig tilpasning er nødvendig, 

når den skal bruges af børn med kontrakturer.

Zing MPS muliggør også abduktionsstående stilling.

Zing Transportabel - Nyhed
Med den nye Zing Transportabel 

kan man stå overalt og når som 

helst. 

Med 3 sammenklappelige ben, 

et bærehåndtag og en vægt på 

under 10 kg bliver det let at 

flytte ståstativet fra et rum til 

et andet. Zing Transportabel 

pakkes væk, uden at tage ret 

meget plads.

Se mere på www.anatomictitt.

dk
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Vores Supportserie består af forskellige positioneringsprodukter. Der er blevet forbedret og 
videreudviklet på produkterne i mange år. De giver en fantastisk støtte og positionering. 

Opdateringen af produktserien gælder bl.a. nyt design, flere modeller og varianter.

Brystseler
Vi har to typer af seler til over-
kroppen, H-sele og Sternumstøtte.  

Armbind
Armbind monteres diagonalt og benyttes 
for at afhjælpe ufrivillige bevægelser samt 
for at hindre overstrækning af leddene. Ma-
teriale i Soft-Skai, hvilket betyder en blød 
inderside med en let aftørrelig yderside.

Ankelbespænding
Ankelbespændingen giver en stabil 
støtte og holder fødderne på fodpla-
derne. Ankelbespændingen monteres 
på forskellige fodstøtter ved at skrue 
fæstestropperne i  fodpladen. 

Håndmanchet
Et hjælpemiddel for de brugere, som 
har besvær med at fiksere hånden/
hænderne på styret/kørehåndtaget. 

FMK®
FMK  er et universelt monteringskit til at gøre montering af positioneringssele 
og hovedstøtte lettere. Monteres omkring kørestolens skubbehåndtag/køre-
håndtag eller rygrør. Bruges også til at få den rigtige trækretning på positio-
neringsstøtten.

Hoftebælte
Vi tilbyder 3 typer hoftebælter. 
Sittbelt med 2 eller 4 fæstnings- 
punkter, samt antirotationsbælte.

Support Pro
Positioneringsseler og bælter

Fodrem
En nem måde at positionere
fødder på, monteret i fodpladen.
Tilbydes med eller uden polstring.
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H-sele 
H-selen giver støtte til både 
skulderparti og krop. Den 
bruges ved rotation og til 
brugere med fremadfald. 
Passer også godt til borgere, 
som bruger sonde.

Vaskbare ved 60°
Samtlige materialer er vand- og 
smudsafvisende og nemme at tørre af. 
Samtlige seler og bælter kan vaskes 
ved 60°. Det anbefales at vaske dem i 
vaskepose.

Brystseler - opnå ønskede postural kontrol 
God postural kontrol fører til bedre hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi 
har således muligheden for både at korrigere og opretholde overkroppens placering på baggrund af de 
forhold, vi står over for.

Skuldersele 
Vores skulderstropper har 
en god polstring. 
Disse kan også anvendes til 
at positionere en side af  
kroppen.

Sternumstøtte 
Sternumstøtten giver en kon-
centreret støtte over sternum, 
for at modvirke at overkrop-
pen falder fremover, hvilket 
også giver bedre forudsæt-
ning for at forbedre hoved-
kontrollen. 
 

 
 

• Brystseler skal kombineres 

med hoftebælte.

• Trækretningen for de øverste 

fæstepunkter bør være over skulderparti 

for at forhindre at skuldrene trykkes nedaf.  

Ved behov kan man købe 

en forhøjningsstang.

HUSK!

Thoraxsele Pro 
Thoraxselen er udviklet til 
brugere med lav muskel 
tonus. Selen hjælper til at 
positionere gennem et løft 
helt nede fra lænderyggen. 

Anatomic brystbælte 
Brystbæltet giver stor bev-
ægelsesfrihed for armene. 
Bæltet giver behagelig og 
jævn støtte til overkroppen. 
Brystbæltet har en hel bred 
polstring og har to be-
spændingspunkter. 
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Vi tilbyder 3 typer af hoftebælter:
• Sittbelt med 2 fastgørelsespunkter (Comfort),
• Sittbelt med 4 fastgørelsespunkter,
• Antirotationsbælte

Bælterne tilbydes med forskellige spænder og
trækretninger. 
• Enkelttræk.
• Dobbelttræk.

Bæltepuderne tilbydes i to forskellige materialer:
Soft Stretch/Neopren 
Exklusiv Skindlook.

To eller fire fastgørelsespunkter?
Vi har to forskellige modeller af Sittbelt, 2-punkts-
bælte og 4-punktsbælte (Y-sele). Det som adskiller 
bælterne er antallet af fastgørelsespunkter på hver 
side. 2-punktsbæltet er med til at støtte og modvirke 
fremadskridning.4-punktsbæltet passer til alle typer 
brugere og bruges til optimal positionering af bæk-
kenet og støtter og stabiliserer bækkenets stilling.

•  Sittbelt comfort med 2 fastgørelsespunkter 
 - Enkelt hoftebælte, bruges til komfortkørestole.  

- Bælterne tilbydes med fast eller justerbar bæltepude. 
 - Findes i materialet: soft.

•  Sittbelt med 4 fastgørelsespunkter 
 - Passer alle typer brugere og giver en god 

  positionering og modvirker fremadskridning. 
 - Anvendes oftest i støb/siddesystemer samt mere 

  avancerede kørestole. 
 - Bælterne tilbydes med fast eller justerbar bæltepude.
 - Findes i materialet: soft.

•  Antirotationsbælte med 4 fastgørelsespunkter 
 - Giver meget positionering og modvirker fremadskrid- 

  ning og rotation af bækkenet. 
 - Anvendes oftest i støb/siddesystemer.
 - Findes i materialet: soft med gel.

Sittbelt med 2 fastgørelsespunkter (Comfort)

Sittbelt med 4 fastgørelsespunkter

Antirotationsbælte

Seler 

og bælter 

tilbydes 

også i 

blå.

Hoftebælte - til positionering af bækkenet
Et hoftebælte kan være mindst lige så vigtigt, som en trykaflastende pude. Vores hoftebælter og y-seler anvendes 
for at holde bækkenet i rette position, samt modvirke fremadskridning og dermed unødig højt tryk på halebenet 
og sædeknoglerne, eller træk i huden.

Universalbælte - med mange anvendelsesområder

Et stærkt elastisk bælte med mange anvendelsesområder. Anvend 
det som støtte rundt om hoften, lårerne eller benene, brystet, eller 
andet.Designet gør det nemt at afkorte efter behov.

Anvend det som støtte rundt om hoften, lårerne eller underben, over 
brystet, eller over maven. Anatomic Universalbælte, som trinløst ved 
hjælp af en velcro-lås kan fastgøres, nøjagtigt, hvor man ønsker det. 
Velcrolåsen er ekstrem stærk i trækretningen. 
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A2J

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 3 modeller. Alle 3 modeller fås i 4 forskellige størrelser og i 
materialerne; bomuld, skai og neopren.

John seler
Sædeseler
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Retraktionsbælter

  Teknologi som støtter

 Stabilitet og komfort i 2D og 3D - teknologi.

A2J seler indeholder et sortiment af retraktionsbælter for bedre positionering i sædet.

Bælterne fås eksempelvis som; lårbælte, knæramme og forskellige 
bækken-retraktions-bælter. Bælterne fås i flere forskellige størrelser.



34 www.anatomicsitt.dk

Mange personer med funktionsnedsættelser har proble-
mer med at stabilisere og koordinere hovedets stillinger og 
bevægelser. Årsagen hertil kan bl.a. skyldes for høj eller for 
lav tonus i muskulaturen. Ved hjælp af en individuel indstillet 
hovedstøtte kan daglige aktiviteter som det at spise, se sig 
omkring og kommunikere lettes. Hovedstøtten monteres en-
kelt på kørestol og siddesystem takket være mange forskel-
lige adapterstænger/beslag.

HeadActive® kan forbedre livskvaliteten for personer 
med nedsat nakkemuskulatur. 
HeadActive®  øger brugerens kontakt med omgivel-
serne, letter spisesituationer og kommunikation og 
gør rehabiliteringsøvelser nemmere. 
HeadActive® positionerer hovedet og øger 
muligheden for aktivitet og opmærksomhed.

�

• Universel
• Enkel at tilpasse og justere
• Ergonomisk
• Fremstillet i let, hudvenligt materiale, fri for latex
• Regulerbar
• Hurtig og enkel at montere
• Sikker og behagelig

HeadActive

Billedet viser:  
76001 Pro Voksen, lange nedre støttepuder 
77101 Aktivt pandebånd, voksen.

Varenr. 76001 Pro Voksen

Varenr. 77002 Pro Plush 14”

Varenr. 76005 Pro Junior

Varenr. 77012 Pro Mini Medium Varenr. 77318 Pro Plush justerbar

Varenr. 770162 Pro Heads Up, M

Eksempler på vores hovedstøtter

Hovedstøtte

ProSerie

Varenr. 502 Cervistøtte, M
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Varenr. 502 Cervistøtte, M

Symmetrisleep fungerer:
• Mave-, ryg- og sideliggende. 

• Ved at systemet placeres ovenpå en seng. 

• På forskellige typer madrasser - også 

     tryksårsforebyggende madrasser. 

Symmetrisleep er:
• Nemt og enkelt at rengøre.

• Let transportabel.

•  Brandhæmmende.

• Enkel at montere og tilpasse.

Hvordan bruges Symmetrisleep? 
Når velcro lagenet, den tryksårsforebyggende topmadras og det strækbare lagen er 
på plads, er liggesystemet klar til brug. Det foretrækkes og letter forflyt-ningen, at sen-
gens underlag er plant. Når brugeren er klar til det, 
monteres støtter og puder for at give den rette positionering. 
Fremfor at det er brugeren, som skal passe ind i systemet, 
tilpasses SymmetriSleep liggesystem fleksibelt til brugeren. 
Hjælpere oplever, at det bare tager et øjeblik at tilpasse 
systemet, og finjustering kan klares med det samme.

Tilpasning af støtterne er nemt og ligetil.
Nogle hjælpere foretrækker at montere dem, mens 
brugeren sover. Husk at man kan bruge Symmetrisleep 
om dagen lige så vel, som om natten. Hvis bare lig-
gesystemet er benyttet 2 timer om dagen, svarer det 
til 730 timer progressive passive terapi timer per år. 
Bruges liggesystemet hver nat, svarer det til ca. 3.600 
timer, hvor kroppen er afslappet og har de bedste 
betingelser for restitution.

Primo til de mindste - Nyhed
Primo er et lejringsprodukt, der imødekommer 
specifikke støtte-behov hos 0-3-årige. 
Primo kan bruges både i dag- og nattetimer.

Et led i 24 timers postural omtanke

Symmetrisleep

Symmetrisleep muliggør, at personer med problemer i bevægeapparatet kan ligge stabilt. 
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. 
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Acheeva
Sikker liggende positionering for bedre indlæring

SymmSlide er et nyt vendesystem. Det er designet til at fungere med lejringssystemet 
SymmetriSleep, men fungerer også fint med andre lejringssystemer.

Med SymmSlide er det nemt at 
vende borgeren i sengen og 
positionere i en  ny stilling. 
SymmSlide giver ligeledes nedsat 
risiko for at skulle genpositionere 
borgeren. SymmSlide topmadras 
og velcrolagen kan også bruges 
uden lejringssystem.

SymmSlide er et nyt vendesystem. Det 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.

Med SymmSlide er det nemt at vende borgeren i sengen og positionere i en ny stilling.
SymmSlide giver ligeledes nedsat risiko for at skulle genpositionere borgeren.
 
SymmSlide topmadras og velcrolagen kan også bruges uden lejringssystem.

	 	 En	enkel	og	komfortabel	måde	at	forflytte	og	lejre	en	borger.	 	
 

SymmSlide
- Til forflytning og lejring af borger

Vendesystemet

SymmSlide.indd   1 18-08-2014   12:05:31

SymmSlide
Enkelt vendesystem

Acheeva® muliggør, at skolebørn med komplekse og varige 
rehabiliteringsbehov nemt kan deltage i klassens aktiviteter.

I Acheevaen er arbejdshøjde og vinkler enkle at tilpasse, så børn 
kan få øjenkontakt og kommunikere. 
En god arbejdshøjde er åbenlyst et plus for børnene og 
personalet.

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 rygliggende, maveliggende eller 
sideliggende position, samtidig med at den værner om kroppens 
form og respirationen.
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Vinkelmålingsinstrument
Plurimeter Køreposer

Tilbydes i to modeller, med eller uden   
  fleece indeni.

Med PluriMeter får du mulighed 
for at måle vinkelforholdet mellem 
forskellige kropsdele 
ved afprøvning af hjælpemiddel.

Specialprodukter

Freedom

JOGGER 
 

En jogger giver frihed og muligheder i al slags terræn. 

Store som små børn med fysiske handicaps kan i en jogger nyde udflugter til stranden, parken  eller på 
vandrestier sammen med deres familier eller institution.  Begge joggere er med store brede kalecher til at 
skærme for vejr og vind.

FREEDOM joggeren er til lidt større brugere, som vejer op til 96 kg. FREEDOM joggeren er fra producenten af den 
originale Baby jogger.

JOSI joggeren er en meget stabil og letkørende jogger og har en indbygget fjeder, som sikrer en optimal 
affjedring. JOSI tilbydes i størrelserne S, M og L til personer som vejer op til 85 kg.

JOSI
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Hvem er din KONSULENT?

Vores konsulenter er erfarne terapeuter med hjertet på rette sted. 
Vores produkter tager udgangspunkt i at ingen borgere er ens, og at optimal individuel 
tilpasning giver det bedste udgangspunkt for den enkelte.

Sammen med dig kan vi skabe den bedst mulige stilling. Du og dine kollegaer har et mere 
indgående kendskab til brugeren end vi har, og vi har mere indgående kendskab til, hvilke 
muligheder der er i vores produkter. 
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skabe en optimal position for den enkelte. 
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Vivi går på pension 
1.6.23, men den som 

overtager hendes stilling 
overtager også hendes 

telefonnummer.
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Hvor er din KONSULENT?

Vores konsulenter er til for at hjælpe dig. 
Vores konsulenter laver alle løsninger med alle produktgrupper: Siddesystemer, 

formstøbte sæder, nakkestøtter, kørestole, ståstativer, liggesystemer, 
positioneringsseler og bælter mv.
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