Sittsystem för
barn/ungdomar/vuxna

Dynamiskt sittande
Zitzi Delfi Pro/Sharky Pro

Steg 1. Bäcken- & benpositionering
Kombinationen, rätt inställd sittdel, generös sittgrop, effektivt höftbälte och ett bra stöd för sacrum
ger förutsättningarna för minskad skjuvning vilket underlättar för aktivitet och postural kontroll.
Sittdelen är steglös ställbar i sittdjup och abduktion/adduktion vilket möjliggör optimal individuell
sittställning och samtidigt låter patienten växa med sittsystemet.

UTAN SITTGROP
MED SITTGROP

Abduktion/Adduktion/Windswept

Steg 2. Höftbältesplacering
Ett rätt injusterat positioneringsbälte ger förutsättning för att positionera bäckenet och
minska risken för skjuvning. Vi erbjuder positioneringsbälten i en rad olika material, modeller och storlekar.

2-punktsbälte
En infästning.

4-punktsbälte
2 infästningar
på varje sida.

Antirotationsbälte
2 infästningar på
varje sida.
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Rätt dragriktning

Steg 3. Trepunktspositionering
Justerbara bålstöden tillsammans med tex. höftstöd skapar en bra förutsättning för att positionera bålen vilket
minskar risken för felställning. God postural kontroll leder till bättre huvudkontroll och ökar möjligheterna till
aktivitet och vakenhet. Vi har därmed möjligheten att både korrigera samt bibehålla bålens positionering utifrån
de förutsättningar vi står inför.

Kraftförhållanden vid
3 punktstöd

Positioneringsselar
Tillsammans med höftbältet ger selen ett bra stöd för att positionera bålen och ge förutsättningar
för bättre huvudkontroll. Det finns två olika positioneringsselar; Sternumstöd och H-sele.

Sternumstöd

H-sele

• Koncentrerat stöd över sternum

•Skaffar bra uppsträck av axelpartiet samt

• Motverka fall framåt

motverkar rotation
• Passar bra till användare med tex. knapp

Steg 4. Flex-funktion/Höftvinkeljustering

LÅST

LÅST
FLEX

Dynamiska stöd ger rörelsefrihet, variation samt kan ge en lugnande effekt vid extensions-spasticitet.
Sittsystemen är utrustad med en flex-led som gör ryggstödet följsam. Ryggen är ställbar i höftvinkel vilket
bryter spasticitet och flex-leden fångar upp kraften samt behåller positionering i sittandet.

Steg 5. Huvudpositionering/Exempel

Aktivt pannband

HeadActive

Heads Up
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Pro Serie

Zitzi Delfi Pro/Sharky Pro
Sittsystem för barn/ungdomar/vuxna

Sittsystemen är speciellt framtagna för

• Stort utbud av tillbehör.

användare med sittproblematik. Finns
i 7 storlekar och många valmöjligheter

• Stora justeringsmöjligheter, växer med

för att kunna anpassa sig till en bred

patienten.

målgrupp, aven de som är smala och
långa. Stolen växer med brukaren.

• Passar lika bra på inomhus- som utomhusunderreden.

Delfi Pro finns i 5 storlekar och passar
patienter från ca. 60-170 cm

• Användarvänligt.

Sharky Pro finns i 2 storlekar och

• Krocktestade och godkända.

passar patienter från ca. 150-195 cm.
• Inga verktyg krävs för justering av bl.a.
fotstöd, bålstöd och armstöd.

Alla våra foder är tvättbara i 60°

Tänk på!
Välj förstärkt rygg
vid hög tonus på patienten!
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Zitzi Delfi Pro

Zitzi Sharky Pro
Storlekar

2 st

Abduktion

18°

Brukarlängd

150-195 cm

Max brukarvikt

130 kg

Bålbredd

27-38 cm

Båldjup

21-25 cm

Sittbredd

36-49 cm

Sittdjup

37-55 cm
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Storlekar

5 st

Abduktion

-9/+18°

Max brukarlängd

170 cm

Max brukarvikt

90 kg

Axilhöjd

17-40 cm

Bålbredd

14-31 cm

Sittbredd

24-38 cm

Sittdjup

14-45 cm

Tillbehör Zitzi Delfi Pro

ProSerie enkel nedre

ProSerie Junior

ProSerie Vuxen

ProSerie Mini

ProSerie Plush

Standard huvudstöd

Sternumstöd Pro

H-Sele Pro

Antirotationsbälte

Sittbelt

Bord

Överlägg till bord

Överarmsstöd

Armstöd

Bäckenstöd

Höftstöd
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Fotstöd

Delat fotstöd

Justerbart fotstöd

Delat justerbart fotstöd

Flex fotstöd

Fotstödspolstring

Vadstöd

Fotlåda

Vadstödspolstring

Vristhållare

Fotband

Armbindel

Körbåge

Adapterplatta

Fästplatta

Lekbåge
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Tillbehör Zitzi Sharky Pro

Sternumstöd Pro

H-Sele Pro

Antirotationsbälte

Sittbelt

Justerbar rygg

Integrerat svankstöd

Armstöd från sittdel

Armstöd från rygg

Vikbara armstöd

Överarmsstöd

Bäckenstöd

Fotstöd delat uppfällbart

Fotstödspolstring

Vadstöd

Standardfoder (grå/brun)

Alcantarafoder (svart)
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Huvudstöd

Pro Serie Vuxen

Pro Serie Plush

Pro Serie Mini

Pannband

Körbåge

Sufflett

Adaptersystem

Bord

Uppfällbart bord

Bord, förstärkt

Fotrem

Höftstöd

Regnskydd

Armstödsplatta special
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Passande underreden

Måttguide
Delfi Pro
Vilken storlek på stol bör jag välja?
Delfi Pro stl. 0 - ca. 14-20 cm i sittdjup / längd ca. 60-80 cm
Delfi Pro stl. 1 - ca. 17-27 cm i sittdjup / längd ca. 70-100 cm
Delfi Pro stl. 2 - ca. 23-33 cm i sittdjup / längd ca. 90-130 cm
Delfi Pro stl. 3 - ca. 30-40 cm i sittdjup / längd ca. 120-160 cm
Delfi Pro stl. 4 - ca. 35-45 cm i sittdjup / längd ca. 140-170 cm
Vilken storlek på underrede bör jag välja?
Delfi Pro stl. 0 - Flipper Pro stl. 1 / Guppy stl. 1
Delfi Pro stl. 1 - Flipper Pro stl. 1 / Guppy stl. 1
Delfi Pro stl. 2 - Flipper Pro stl. 2 / Snapper / Guppy stl. 1
Delfi Pro stl. 3 - Flipper Pro stl. 3 / Snapper / Guppy stl. 1
Delfi Pro stl. 4 - Flipper Pro stl. 3 / Snapper / Guppy stl. 2 / Seabass stl. 1

Sharky Pro
Vilken storlek på stol bör jag välja?
Sharky Pro stl. 1 - ca. 45-55 cm i sittdjup / längd ca. 150-180 cm
Sharky Pro stl. 2 - ca. 50-60 cm i sittdjup / längd ca. 170-195 cm
Vilken storlek på underrede bör jag välja?
Sharky Pro stl. 1 - Flipper Pro stl. 3 / Snapper / Seabass stl. 2
Sharky Pro stl. 2 - Flipper Pro stl. 3 / Snapper / Seabass stl. 3
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Pengyvagnen har en inbyggd fjädring som gör att
den rullar smidigt även på ojämna ytor. Bekväm
körställning. Fälls ihop med ett enkelt handgrepp.
Kan utrustas med terränghjul, vilket är en stor fördel
på vintern eller under skogspromenaden.

Zitzi Guppy är utvecklad för att passa till de flesta
sittsystem på marknaden samt anatomiska sitsar
(formgjutna sitsar). Olika hjul för att möta många
behov.

Storlekar
Krocktestad
Färg
Vikt
Belastningsvikt
Tilt
Sitthöjd
Hjul, svängbara

1 st
Godkänd
Svart
12 kg
50 kg
-23° till +40°
54 cm
7”, 12”

Storlekar
Hjul
Belastningsvikt

2 st
16”, 20”, 22”, 24”
70 kg

Tilt
Sitthöjd
Färg

0-32°
46 cm
Svart

Vikt
Krocktestad

14 kg
Godkänd

Storlekar
Hjul
Välbalanserat underrede som passar med flera olika
sittsystem och individuellt tillverkade sitsar. Samtliga
drivhjul har quick-releasefunktion och finns både
som luft och massiva.

Flipper Pro Flex är ett underrede som passar för
både inomhus- och utomhusbruk. Välj mellan 12’’
eller 16’’ hjul. Underredet är också utrustat med
gaskolv tilt. Finns i elektrisk eller manuell utgåva.
Tilt in space förbättrar viktfördelningen.

Belastningsvikt
Tilt
Sitthöjd
Färg
Vikt
Krocktestad

3 st
12”, 16”, 20”,
22”, 24”
135 kg
35°
41/46 cm
Svart
20 kg
Godkänd

Storlekar
Utföranden
Belastningsvikt
Tilt
Höjdjustering
Totalbredd
Totallängd
Vikt

1 st
2 st
95 kg
30°
29-65 cm*
63 cm
81 cm
31 kg

* Måtten anger chassis höjd och ändras
beroende på vilket sittsystem ni väljer

Underredet är utrustat med 125 mm hjul för att
enkelt kunna rulla över mattkanter, trösklar och
andra hinder. Det finns två varianter på utförande
av höj- och sänkmekanism, elektrisk eller manuell.
Tilt in space förbättrar viktfördelningen.

Storlekar
Utföranden
Belastningsvikt
Tilt
Höjdjusterbar
Sitthöjd (min)
Sitthöjd (max)
Hjul, standard

3 st
6 st
75 kg
30°
Ja
21 cm*
61 cm*
125 mm

* Måtten anger chassis höjd och ändras
beroende på vilket sittsystem ni väljer

Underredet är utrustat med 100 mm hjul för att enkelt
kunna rulla över mattkanter, trösklar och andra hinder.
Dessutom är hjulen utrustade med färdriktningsspärr.
Tilt in space förbättrar viktfördelningen.

Storlekar
Utföranden
Belastningsvikt
Tilt
Höjdjusterbar
Sitthöjd (min)
Sitthöjd (max)
Hjul, standard

1 st
2 st
50-75 kg
+3/-22°
Ja
46 cm*
62 cm*
100 mm

* Måtten anger chassis höjd och ändras
beroende på vilket sittsystem ni väljer
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