Vi bryr oss mer

Justerbar rygg
Möjliggör för bättre postural kontroll vilket minskar risken för
felställningar samt ökar möjligheterna för aktivitet. Vi har här
möjlighet att både korrigera samt bibehålla positioneringen
utefter de förutsättningar vi står inför.

Ställbar tilt och höftvinkel
Fasta stöd behövs för att positionera brukaren och skapa en
funktionell sittställning. Dynamik behövs för att ge rörelsefrihet,
variation samt en lugnande effekt vid extensions-spasticitet.

Fodermaterial
Zitzi Clozitt serien har ett tryckavlastande foder. Detta foder är
speciellt framtaget för hygiensituationer och är både vätske- och
smutsavvisande samtidigt som det känns behagligt mot kroppen.

Justerbara bendelar
Man kan steglöst abducera, adducera eller justera längden på
bendelarna. Allt för att uppnå en så optimal sittställning som
möjligt och samtidigt låta brukaren att växa med en och samma
stol. Möjligheten finns nu också till kateterisering genom fritt
spelrum mellan bendelarna.

Bilden visar:
Zitzi Clozitt storlek 1-2 (delad sittdel)
med justerbar rygg och körhandtag

Huvudstöd
Den tre-ledade armen ger optimala
justeringsmöjligheter

Positionering
Beslag för montering av sele
Justerbar rygg
För ökad postural kontroll

Körhandtag
Finns även körbåge

Zitzi Clozitt
Stark rostfri konstruktion

Kulledsadapter
Universala justeringsmöjligheter

Tramprör
Underlättar vid
förflyttning

Zitzi Clozitt

En kombinerad dusch- och toalettstol. Passar även

Storlekar

många justeringsmöjligheter för att ge regelbundet

Max brukarvikt

utmärkt till t.ex. bad i pool. Stark konstruktion med

Utföranden

stöd och bra positionering.

Tilt

4 st

Totalbredd

130 kg

Delad sittdel

6 st

Standard sittdel

30°

Sitthöjd

48-53 cm

26,5-41,5 cm
33-47 cm
28-80 cm

Zitzi Clozitt är en hygienstol med stora och enkla

Utöver de justeringsmöjligheter som redan finns på

justeringsmöjligheter i både ryggvinkel, rygghöjd

produkten ges det ytterligare möjligheter till special-

och bendelare. Abducering i sittdelen underlättar

anpassningar. Vid behov rådfråga gärna vår medi-

enormt vid RIK (ren intermittent kateterisering).

cinskt utbildade personal för idéer och lösningar.

Huvudstöd

Huvudstöd Lång

Körbåge

Övre monteringsbeslag

Justerbar rygg

Kisskydd

Armstöd

Bord

Potta

Fotstöd

Delat fotstöd med
kulledsadapter

Vadstöd och polstring

Förhöjningsstag

Körhandtag

Tippskydd

Sternumstöd

H-sele

Höftbälte

Vristhållare

Armbindel

Fördjupningsstag

Hjul
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