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Sisällysluettelo

Tämän tuotteen valmisttaja on Anatomic SITT AB
Postiosoite Anatomic SITT AB, Box  6137,  SE-600 06 Norrköping 
Käyntiosoite Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping 
Puhelin +46 11-161800
Fax +46 11-162005
E-mail info@anatomicsitt.com
Webb anatomicsitt.com 
Opastusvideot youtube.com/anatomicsitt 
Seuraa meitä facebook.com/anatomicsitt

Rastita tämä ruutu, jos tuote on 
KUSTOMOITU.

CE-merkintä ei ole enää voimassa 
ja tulee poistaa.

Jälleenmyyjä:

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu 

040 705 5886  |  info@rehaco.fi 
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Turvavarotoimenpiteet

Johdanto
Zitzi Active -tuolin käyttäminen koko laajuudessaan edellyttää tämän käyttöohjeen lukemis-
ta. Tämä koskee kaikkia käyttäjän läheisiä henkilöitä.
Tuote on tarkoitettu henkilöille, joilla on ongelmia istumisen kanssa ja soveltuu käytettäväksi 
useiden eri diagnoosien yhteydessä. Zitzi Active -tuolin sovitus ja säätäminen kuuluu ainoas-
taan lääketieteellisesti pätevän henkilön tehtäväksi.
Mikäli tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteys Anatomic SITT AB -yhtiöön.

Soveltuvuus käyttöön
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aktiivisena istuinjärjestelmänä yhdessä Anato-
mic Sitt AB:n valmistaman alustan kanssa.
Zitzi Active täydentää tavanomaista istuinjärjestelmää ja aktiivisen istumisen aikaa tulee 
rajoittaa potilaan edellytysten mukaisesti.

Käyttöä edeltävä tarkastus
Tarkista kaikki liikkuvat osat, vyöt ja kiinnitysosat mahdollisen kuluneisuuden, toiminnan 
yms. osalta. Tarkista myös, että muoviosat ovat ehjiä ja vaurioitumattomia. Varmista, että 
istuinjärjestelmä on oikein kiinnitetty alustaan. Zitzi Active -tuolin käyttö edellyttää aina jon-
kin valmistamamme lantiovyön käyttämistä, tarvittaessa myös rintakehävyön tai -valjaiden 
käyttämistä (vastaavan tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita noudatettava).
Potilasta ei milloinkaan saa jättää ilman valvontaa Active-tuoliin. Potilaan kokemat mahdolli-
set ongelmat tulee huomioida.

Turvahihna
Istuinjärjestelmän mukana toimitetaan turvahihna, jota tulee aina käyttää yhdessä universaa-
liadapterijärjestelmän kanssa. Hihna tulee kiristää tuolin selkänojaprofiilista ja alustan oh-
jaustangon/kahvan ympäri. Varmista, että hihna on tukevasti paikallaan ja kireällä.

Käytön jälkeinen tarkastus
Käytön jälkeen on aina tarkastettava, etti potilaalla ilmene punoitusta tai painautumia.

Yhteydenotot
Zitzi Active ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Tuotteen yksilöivä 
sarjanumero sijaitsee istuinosan verhoilun alla olevassa kilvessä.
Tämä sarjanumero tulee mainita kaikissa tuotetta koskevissa yhteydenotoissa.
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= Säätöpultit

= Torx-avain

Selkänojan kiinnittäminen/irrotus

Selkänoja on kiinnitetty 4 pultilla.

Työnnä selkänojaprofiili alas kannatin-
osaan ja kiristä neljä mukana toimitettua 
ruuvia (kuvassa punaisella ympyröidyt).

Selkänojaprofiilin pidäkkeen ansiosta 
selkänoja tulee automaattisesti oikealle 
paikalleen.

4Käyttöohje Zitzi Active www.anatomicsitt.com | +46 11 16 18 00

Säätöjen tekemiseen tarkoitettu kuusio-
koloavain (4 mm) on kiinni selkänojan 
yläosassa.

  Työkalu tulee säilyttää profiilin 
päällä selkänojaprofiilia suojaamassa.

Mukana on myös 
Torx-avain T-25

Työkalu
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Vipu kytketään päälle sitä suoraan ulos 
ja sitten ylös vetämällä. Selkänojan kul-
man sätämiseksi vipua painetaan alas, 
jolloin selkänoja vapautuu ja se voidaan 
säätää sopivaan asentoon. Kun haluttu 
kulma on saavutettu, vipu jälleen vapau-
tetaan.

Selkänojan kallistussäätö

On hyvin tärkeää pitää vipu säätö-
jen tekemisen jälkeen turva-asen-

nossa alas käännettynä.
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Selkänojan korkeussäätö

• Avaa kuvan mukaisia ruuveja A ja vipuja 
B selkänojaprofiilin molemmilla puolin.

• Säädä korkeus.
• Sijoita selkänoja siten, että selkänojan 

yhdysrakenteinen lannetuki tulee käyt-
töön.

• Kiristä ruuvit ja vivut.

Selkänojan syvyyssäätö

• Avaa vipu B (kuvassa) selkänojaprofiilin mo-
lemmilta puolin.

• Säädä selkänojan syvyys C halutulle tasolle.
• Lukitse vipu.

= Säätöpultti
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Asema 2 Asema 1

7Käyttöohje Zitzi Active www.anatomicsitt.com | +46 11 16 18 00

Istuinosan siirtäminen
Istuinosalla on kaksi mahdollista sijaintivaihto-
ehtoa: normaali kiinnitys (asema 1) tai taempi 
kiinnitys (asema 2). Näiden erona on istuinosan 
siirtyminen taaksepäin 2,5 cm asemassa 2. Vaih-
taminen näiden kahden aseman välillä tapah-
tuu avaamalla neljä ruuvia ja siirtämällä istuin 
uuteen asemaan.
Kiristä ruuvit tiukalle.

Istuimen sijoitus

Reunuspehmusteen sovittaminen
Reunapehmuste voidaan poistaa kokonaan tai osittain lisätilan saamiseksi istuimeen. Se on 
varustettu tarrakiinnityksellä ja on siten helppo irrottaa ja kiinnittää toiseen kohtaan.
Reunapehmuste voidaan myös helposti leikata halutun pituiseksi.

Istuintyynyn sovittaminen
Istuintyyny voidaan myös poistaa, hioa tai korvata muulla materiaalilla.

Istuintyyny

Reunapehmuste
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A – Päätuen kannattimen asentaminen 
Irrota aluksi selkänojaprofiilin yläosaan  
integroitu kuusiokoloavain.
Työnnä päätuen kannatin (A) sitten halut-
tuun asentoon selkänojaprofiilin kiskossa.
Kiristä pultit!

B – Asenna päätuki kannattimeensa (A) ja 
säädä haluttuun asentoon. Kiristä lopuksi 
vipu (B).

C – Päätuen säätäminen
Avaa säätöpultteja (C) hieman, jolloin voit 
helposti säätää päätukea käsin. Säädön tul-
tua suoritetuksi pultit (C) kiristetään.

Mikäli päätuki on tarpeen säätää korkeam-
malle, avataan vipua (B) ja päätuki säädetään 
haluttuun kohtaan, mikä jälkeen vipu (B) 
kiristetään.

Päätuki

Korkeussäädön vipu

Päätuen kannatin,  
4 pulttia tappeineen

= Säätöpultit
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Lantiovyö

Lantiovyön kannattimen säätäminen
Lantiovyön kiinnityskohan muuttamiseksi avataan ruuvia (A) ja solki (B) siirretään 
haluttuun kohtaan (vaihtoehtoiset reiät suojuksen alla).
Kiristä ruuvilla (A).

Lantiovyön asentaminen
Pujota lantiovyö istuimessa olevan raon (C) ja edelleen soljen (B) läpi. Purista vyön 
hihna tiukasti soljen (B) sisään.

Vyön kiinnityskohdan muuttamiseksi 
avataan ruuveja (A) ja soljet (B + D) siirre-
tään haluttuun kohtaan (ks. vaihtoehtoiset 
reiät), ja kiristetään ruuveilla (A).

Kiertymisenestovyön asennus
Pujota molemmat hihnat istuimessa olevan 
raon (C) läpi ja edelleen soljen (B) ja (D) 
läpi. Kiristä vyönhihnat tiukasti solkiin.

= Torx-avain 

Kiertymisenestovyön kiinnityksen säätäminen
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Asentaminen, yläkannattimet – A
Ensin poistetaan kuusiokoloavain, joka on paikal-
laan selkänojaprofiilin yläpäässä. Sitten yläkannat-
timet (A) työnnetään haluttuun asemaan selkä-
nojaprofiilin kiskossa.

Yläkannattimnien säädöt
Avaa pultteja ja tee tarvittavat säädöt. Yläkan-
nattimien tulee olla sellaisella korkeudella, että 
vetosuunta on hieman olkapäiden yläpuolella. 
Kiristä pultit.

Valjaiden asentaminen
Vedä ylähihnat kiskon läpi solkeen. Pujota sitten 
valjaiden alahihnat alakannattimiin (B). Käytä vöis-
sä olevia kolmiliukusolkia (E).

Vetosuunnan ja leveyden säätäminen
Avaa yläkannattimen pulttia ja säädä halutulle 
korkeudelle.
Kiristä yläpultti.
Säädä haluttuun kulmaan ja kiristä pultti.

Rintakehävaljaat

Alakannatin,  
perustoimituksessa 1 kpl

Varmista, että niskalle on tarpeeksi tilaa, 
tyynyt ovat oikeassa kohdassa eivätkä 
paina käyttäjää!

Yläkannattimet

= Säätöpultit 
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Rintakehävyö

Rintakehävyön asentaminen
Rintakehävyön hihnat kiinnitetään vartalotuen läpi vetämällä 
oikealla olevan kuvan mukaisesti.
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Käsinojien kiinnittäminen selkänojaan
Ennen käsinojien kiinnittämistä selkänojaan on kuusioavain ja muut mahdolliset jo asenne-
tut osat ensin poistettava. Näitä osia voivat olla päätuki, yläkannattimet ja ohjaustanko.
Avaa lukitusruuveja (A) ja siirrä käsinojia (B) sivuun päästäksesi käsiksi ruuveihin 
(C) kannattimessa olevien reikien läpi. Avaa ruuveja (C) sen verran, että pääset siirtämään 
kiskotappeja (D) selkänojaprofiilin urissa. Säädä kannatin halutulle korkeudelle ennen ruu-
vien (C) kiristämistä. Säädä käsinojat (B) halutulle leveydelle ja kiristä lukitusruuvit (A).
Asenna irrotetut osat uudelleen paikoilleen ennen käsinojan kannattimen asentamista.

Selkänojaan kiinnitettävä käsinoja

Korkeuden säätäminen
Käsinojan korkeuden säätämiseksi avataan ruuve-
ja (C). (Käsinojien leveyttä voidaan joutua säätä-
mään, mikäli ne peittävät korkeussäädön reiät). 
Sitten säädetään haluttu korkeus ja ruuvit kiriste-
tään.

Leveyden säätäminen
Käsinojan leveyden säätämiseksi avataan lukitus-
ruuveja (A) ja säädetään haluttu leveys, minkä 
jälkeen ruuvit kiristetään.

Kallistuskulman säätäminen
Käsinojan kulman säätämiseksi avataan vipua (E) 
ja käsinoja säädetään haluttuun kulmaan, ja vipu 
(E) kiristetään.

Sivuttaiskallistuksen säätäminen
Käsinojan sivuttaiskallistuksen säätämiseksi ava-
taan ruuveja (F) ja käsinoja siirretään haluttuun 
kulmaan, ja kiristetään ruuvit (F).
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Tukitangon asentaminen
Asenna tukitanko (A) keskikannattimeen (B) (neliö-
putki). Lukitse tanko ruuvilla (C).

Tukitangon kulman säätäminen
Avaa vipua (D) ja säädä haluttuun kulmaan. Kun 
haluttu kulma on saavutettu, kiristä vipu.

Tärkeää – Osien on säätämisen jälkeen oltava oikein 
lukittuneet. Kiristä vipu tiukalle!

Tukitanko
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Polvituen säätäminen
Polvituki voidaan kiristää paikoilleen käte-
vällä soljella, jossa on kiristysosa ja avaus-
painike.

Polvituki

Polvituen asentaminen
Polvituki kiinnitetään muovisten hammastet-
tujen hihnojen avulla istuimen kummallekin 
puolelle. Polvituen kannattimet voidaan sijoit-
taa ylös tai alas (ks. alla olevat kuvat).
• Kiinnittäminen (alas) alempaan osaan 

tapahtuu ruuveilla valmiisiin reikiin 
kuvassa 1 esitetyllä tavalla.

• Kiinnittäminen (ylös) istuimeen ta-
pahtuu asennusssarjan avulla (lyhyet 
ruuvit ja levy) istuinosassa oleviin valmii-
siin reikiin kuvissa 2-3 esitetyllä tavalla.

1. Asennus alas - polvituki

2. Asennus ylös - polvituki

Kiristysosa

Avauspainike
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Kiristysosa

Avauspainike

Tukipöytä

Pöydän asentaminen
Aseta pöytä käsinojalevyjen päälle ja käännä pöydän lukitusvivut (A) kiinni käsino-
jalevyn alle (B). Lukitusvipua on käännettävä niin pitkälle, että se on käsinojalevyn 
reunan kohdalla.

Ohjaustanko

1) Ota kuusiokoloavain pois selkänojaprofiilin yläpäästä.
2) Asenna tapit (A) selkänojaprofiilin uriin.
3) Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä ruuvit.
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Jalkatuen asentaminen
Asenna jalkatuki neliöputkeen (A). Kiinnitä 
jalkatuki lukitusruuvilla (B).

Polvinivelen säätäminen
Avaa vipua (C) ja säädä haluttuun asentoon. 
Kun haluttu asento on
saavutettu, kiristä vipu.

Tärkeää – Hammastuksen on
osuttava kohdalleen. Lukitse pultti tiukkaan!

Jalkalaudan korkeussäätö
Avaa vipukahvaa (D) molemmilla puolin ja 
säädä haluttu asento. Kun haluttu asento on 
saavutettu, kiristä vivut.

Jalkalaudan kallistussäätö
Avaa ruuveja (E) (molemmilla puolin), ja säädä 
haluttuun kulmaan. Kiristä ruuvit, kun haluttu 
kulma on saavutettu.

Tärkeää! – Hammastuksen on osuttava koh-
dalleen säätämisen jälkeen.

Yhtenäinen jalkatuki

= Säätöpultit 
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= Säätöpultit 

Kaksiosainen jalkatuki

Jalkatuen asentaminen
Asenna jalkatuki neliöputkeen (A). Kiinnitä 
jalkatuki lukitusruuvilla (B).

Polvinivelen säätäminen
Avaa vipua (C) ja säädä haluttuun asen-
toon. Kun haluttu asento on
saavutettu, kiristä vipu.

Tärkeää - Hammastuksen on
osuttava kohdalleen. Lukitse pultti tiukkaan!

Jalkalaudan korkeussäätö
Avaa vipukahvaa (D) ja säädä haluttu asento. 
Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä vivut.

Jalkalaudan kallistussäätö
Avaa jalkalaudan ruuveja (E), ja
säädä haluttuun kulmaan. Kiristä ruuvit,
kun haluttu kulma on saavutettu.
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Pohjetuki

Pohjetuen asentaminen
Poista suojus putken alapäästä ja ruuvaa pidäkeruuvi auki, ja poista jalkalauta 
rakennelmasta. Työnnä pohjetuen kannattimen kiinnityspultit sivulta alla olevan 
kuvan mukaisesti. Kiristä ruuvit (A). Kiinnitä pohjetuen kannatinlevy alla olevassa 
kuvassa esitetyllä tavalla ruuvikiinnityksillä (B).

Asenna jalkalauta, pidäkeruuvi ja putkensuojus takaisin paikoilleen.

Pohjetuen korkeuden ja syvyyden säätäminen
Avaa ruuveja (A) ja säädä pohjelevy halutulle korkeudelle ja syvyydelle. Kiristä 
ruuvit (A).

Pohjetuen sivuttais- ja kallistussäätö
Avaa ruuveja (B) hieman, ja säädä pohjelevyä sivuttais-
suunnassa ja kallistuksen osalta. Kiristä ruuvit (B).
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Jalkahihna

Jalkalauta on varustettu nilkkatuen asentamista varten.

Nilkkatuki kiinnitetään sekä yhtenäiseen että erilliseen jalkalautaan alapuolelta.

Jalkalauta on varustettu jalkahihnan asentamista varten.
Jalkahihnojen asentaminen kaikkiin jalkalautoihin tehdään vetämällä hihna alas ja ylös 
kahden jalkalaudassa olevan esiporatun aukon läpi. Jalkahihna voidaan kiinnittää etu-
puolisiin tai taempiin aukkoihin.

Vaihtoeht. 
reikä

Nilkkatuki

Varmista, että pehmuste ei ole taittunut.
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Sisäkäyttöön tarkoitettu alustarunko Flipper Pro G2

Kiinteä asennus

Kiinteä asennus tarkoittaa, että istuinjärjestelmä on kiinnitetty suoraan alustarunkoon. Tällä 
menetelmällä tehtävä asennus on suoritettava mukana toimitetun asennussarjan avulla.

Istuinjärjestelmän pohjassa on reiät kiinteää asennusta varten.

M6-ruuvi (A) 
4 kpl

M6-prikka (B) 
4 kpl

 

M6-mutteri (C)
4 kpl

HUOM! Muita kuin mukana toimitettuja ruuveja ei tule käyttää. Nämä 
ovat turvaosia. Mikäli tarvitaan muuta mitoitusta, kääntykää Anatomic 
SITT AB:n puoleen.
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Adapterijärjestelmän asentaminen

Käytä adapterijärjestelmää Universal 
Small (153042).
Aloita asentamalla pohjalevy (A) alusta-
rungolle ruuvaamalla se kiinni mukana 
toimitetuilla ruuveilla, prikoilla ja mutte-
reilla (B).

Asenna adapterilevy (C) sitten ruuveilla 
(E) istuinjärjestelmän alapuolella oleviin 
reikiin. Prikat (C)
on asennettava istuinjärjestelmän ja 
adapterilevyn väliin.

Kun adapterilevy ja pohjalevy on asen-
nettu istuinjärjestelmälle ja alustarungol-
le, nämä voidaan liittää yhteen. Istuinjär-
jestelmä on kunnolla kiinni, kun kuuluu 
loksahdusääni.

Huomioikaa erilliset alustarungon käsittelyä koskevat käyttöohjeet.

Huom!
Varmista ennen käyttöä, että istuinjärjestemä on tukevasti kiinni.

Universaalista adapterijärjestelmää käytettäessä on istuinjärjes-
telmän selkänojan turvahihnaa käytettävä ja se tulee kiinnittää 
alustarungon ohjaustangon tai vastaavan ympäri.
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Seastar-alustarunko

Istuinjärjestelmän asentaminen alustarungolle
Kiinteä asennus tai asennus adapterijärjestelmän kanssa tehdään samalla tavoin 
kuin Flipper Pro G2 -alustalla (ks. sivut 20-21).

Korkeuden säätäminen
Aloita avaamalla kiertolukitusta (B), joka estää istuinta kääntymästä ympäri. Kor-
keuden säätäminen tehdään tämän jälkeen vivulla (A), jota pidetään alas painettu-
na säätämisen aikana. Säätämisen jälkeen lukitaan kiertolukitus (B).

Kallistus
Kallistaminen tehdään vivun (E) avulla.

Jalkatuen asentaminen
Irrota alusta varovasti istuintangosta iskunvaimennusta 
vaurioittamatta.
Siirrä jalkatukea ylöspäin istuintangoilla ja kiristä nuppi 
(C). Paina istuintanko alustaan.

Jalkatuen säätäminen
Korkeuden säätämiseksi nuppi (C) avataan ja jalkatukea 
siirretään ylös- tai alspäin halutulle korkeudelle, minkä 
jälkeen nuppi (C) kiristetään.
Jalkatuen kallistuksen säätämiseksi nuppia (D) kierretään kiinni tai auki jalkalau-
dan kulman säätämiseksi halutuksi.
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Kunnossapito

Huoltovälit
Laitteen toimivuuden varmistaminen edellyttää säännöllisten huolto- ja tarkastustoimenpi-
teiden suorittamista. Huollon tarve riippuu sekä käytön runsaudesta että kulumisesta.
Tarkista kaikki liikkuvat osat ja kiinnitysosat kuluneisuuden osalta. Huoltaminen kuuluu aina 
ammattilaisten ja pätevien henkilöiden tehtäväksi. Epävarmoissa tilanteissa voitte aina kään-
tyä Anatomic SITT AB:n puoleen.

Puhdistus- ja pesuohjeet
Muovi- ja metalliosat voidaan pyyhkiä kostealla rievulla tai pestä antibakteerisella nesteellä 
tai vastaavalla. Ole ympäristöystävällinen, käytä biohajoavia pesuaineita.
Tyynyt, kankaat ja vöiden pehmusteet pestään hienopesuna 60° asteessa ilman rumpukuiva-
usta, mutta voidaan kuivata kuivauskaapissa. Vastaavassa pesuohjelapussa annettuja ohjeita 
on noudatettava. Samat pesuohjeet koskevat asentotukivaljaita ja lantiovöitä Anatomic SITT 
AB:lta.

Tarkista laitteen kunto säännöllisesti ja suorita huoltotoimenpiteet tarpeen 
mukaan.

Kaasujousta on käytettävä säännöllisesti
Kaasujousta tulee käyttää säännöllisesti sen toimivuuden ylläpitämiseksi. Jousi tulisi aktivoi-
da vähintään 6 kuukauden välein. Kaasujousi tulee säilyttää niin, että mäntä osoittaa alas-
päin. Muutoin kaasujousen tiiviste voi rikkoutua, joilloin jousi ei enää toimi.

Työkalut
Säätöjen tekemiseen tarvittava työkalu (4 mm:n kuusiokoloavain) on osa tuolin selkänoja-
profiilia sen yläpäähän liitettynä. Mukana on myös Torx-avain T-25.

Takuu
1 vuoden takuu valmistusvirheiden osalta. Lisätietoja myöntämästämme takuusta löytyy 
tämän käyttöohjeen sivulta 26.

Yhdistelmät
Zitzi Active ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita, jotka voidaan yh-
distää kaikkiin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin lisävarusteisiin. Zitzi Active soveltuu käytet-
täväksi yhdessä erilaisten Anatomic SITT AB:n toimittamien alustarunkojen kanssa. Muiden 
yhdistelmien oslta tulee ottaa yhteys Anatomic SITT AB:hen.

Varaosat
Zitzi Active -tuolin CE-merkinnän voimassaolon edellytyksenä on, että istuinjärjestelmään 
käytetään ainoastaan Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia.
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Merkinnät
Zitzi Active ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Tuotteen yksilöivä 
sarjanumero sijaitsee istuinosan verhoilun alla olevassa kilvessä.
Tämä sarjanumero tulee mainita kaikissa tuotetta koskevissa yhteydenotoissa.

Kierrätys
Käytetty osa tai tuote tulee irrottaa ja hävittää. Osat tulee erotella materiaalityyppien mukai-
sesti metalliin, muoviin ja poltettaviin materiaaleihin (tekstiilit).
Kaasujousi lajitellaan ongelmajätteeksi.

Yhteenveto ja tarkastukset

Tarkastusohjeet
Alla mainitut tarkastukset on suoritettava säännöllisesti. Nämä asiat on tarkastettava jokaisel-
la kerralla ennen kuin käyttäjä siirtyy istuinjärjestelmään.
• Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit on kiristetty tiukalle.

• Tarkista säännöllisesti, onko hihnoissa ja pehmusteissa kuluneisuutta.

• Varmista, että alusta on moitteettomassa tasapainossa.

• Varmista, että kaikki lisävarusteet on säädetty oikein sen varmistamiseksi, että potilaan 
istuma-asento on oikea.

• Käyttäjää ei tule sijoittaa istuinjärjestelmään ennen kuin istuin on kuulkuvasti loksahtaen 
kiinnittynyt adapterijärjestelmällä varustettuun alustarunkoon. Varmista istuimen tukeva 
kiinnittyminen alustarunkoon.

Kunnostaminen uudelleenkäyttöä varten
Istuinjärjestelmän kunnostaminen edellyttää Anatomic SITT AB:n toimittamien alkuperäis-
osien käyttämistä.

Huom! Varmistakaa aina kunnostuksen yhteydessä, että apuväline ei ole 
kustomoitu ennen uudelle käyttäjälle lähettämistä.
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Adaptaatio ja kustomointi

Ohjeistus ja suositukset
Aina kun Zitzi Active -tuoliin tehdään joitakin muutoksia, on suoritettava arviointi sen mää-
rittämiseksi, onko kyseessä adaptaatio (mukautus) vai kustomointi.

Adaptaatio on mikä tahansa muutos, joka tehdään CE-merkinnän puitteissa. Kaikki muut 
muutokset ovat kustomointia. Adaptaatiot kuuluvat ainoastaan tehtävään päteväksi katsotun 
henkilöm toimesta, ja ne tulee aina suorittaa ammattitaitoisesti.
CE-merkintä osoittaa tuotteen täyttävän kaikki olennaiset eurooppalaiset turvavaatimukset.

Tulee huomioida, että apuvälineen adaptaatiota sekä kustomointia tulee seurata riskianalyy-
si. Tuotteen käyttö ei milloinkaan saa muuttua vaaralliseksi adaptaation jälkeen.

Tietylle käyttäjälle adaptoituun tuotteeseen tulee liittää ilmoitus adaptaatiosta siten, että 
tuotetta ei erehdytä luulemaan perusmalliseksi.

Adaptaatiot Zitzi Active -tuoliin
Tulee huomioida, että apuvälineen adaptaatiota sekä kustomointia tulee seurata riskianalyy-
si. Tuotteen käyttö ei milloinkaan saa muuttua vaaralliseksi adaptaation jälkeen.

Jalkatuen profiilien katkaisu
Jalkatuen profiilia voidaan lyhentää paremmin käyttäjälle soveltuvaksi.

Selkänojaprofiilin katkaisu
Selkänojan profiilia voidaan lyhentää paremmin käyttäjälle soveltuvaksi. Profiili ei kuitenkaan 
saa olla niin lyhyt, ettei se mahdollista kaikkien selkäjaan liitettävien kannattimien kiinnittä-
mistä.
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Myyntiehdot

Takuu
Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä. Takuu mi-
tätöityy, jos tuotteeseen on kohdistunut ulkoisia tekijöitä tai sitä on käsitelty väärällä tavalla 
tai huolimattomasti. Virheellinen tuote on palautettava takuuvaatimuksen käsittelyä varten. 
Mukaan on liitettävä alkuperäisen toimituksen kuormakirja.

Takuuvaatimukset
Kuvaile virhe ja sen mahdollinen syy mahdollisimman tarkasti. Vaadi takuun alaista korjausta 
tai mahdolista vaihtoa. Liitä mukaan aina kopio tilauksesta ja pyydä tuotteen palauttamista 
korjausten jälkeen. Liitä mukaan toimitusosoite, tieto yhteyshenkilöstä ja puhelinnumero.

Varmista, että pakkaat tuotteen huolella suojataksesi sitä lisävaurioilta kuljetuksen aikana. 
Merkitse muistiin kuljetuksen seurantakoodi mahdollisten kuljetuksen aikana syntyneiden 
ongelmien varalta.

Tuotepalautus
Virheellisten tilausten tai toimitusten yhteydessä tuotteet tulee palauttaa 20 päivän sisällä 
toimituspäivästä. Liitä kopio lähetyskirjasta ja laskusta. Mainitse palautuksen syy.

Varmista, että pakkaat tuotteen huolella suojataksesi sitä lisävaurioilta kuljetuksen aikana. 
Merkitse muistiin kuljetuksen seurantakoodi mahdollisten kuljetuksen aikana syntyneiden 
ongelmien varalta.

Yli 20 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista 
hyvitetään 80% laskutusarvosta

Yli 60 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista 
hyvitetään 60% laskutusarvosta

Yli 150 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista 
hyvitetään 40% laskutusarvosta

Yli 360 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista 
ei myönnetä hyvitystä 

Kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa.
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Koko 1 Koko 2 Koko 3 Koko 4

Käyttäjän pituus (cm) noin 100 120 140 160

Käyttäjän paino (kg) 30 45 60 75

Istuimen syvyys (cm) D 25 30 35 40

Lantion leveys (cm)* E 19 / 21 23 / 25 27 / 29 31 / 33

Sivuttaismitta (cm) A 17.5 21 24.5 

Selkänojan korkeus (cm) B 32 37 42 47

Selkäprofiilin korkeus (cm) C 39 45 53 59

Selkänojan kulma -18° – +14° -18° – +20° -18° – +20° -18° – +20°

Lantiokulma -3° –  +29° -3° – +35° -3° – +35° -3° – +35°

Sivuttaiskorkeus (cm) (F) 28 –  33 32 –  40 38 –  44 43 –  50

Verhoilun alle sijoitettava irrotettava kiila lonkkien ja lantion alueen säätämistä 
varten.

Abduktio:  kaikki koot 28°

Istuinkallistus: kaikki koot -15°

SELKÄNOJAAN KIINNITETTÄVÄ KÄSINOJA

Mitat A B C

Koko 1 240 - 340 mm 75 mm 230 mm

Koko 2 280 - 440 mm 75 mm 230 mm
Koko 3 280 - 440 mm 75 mm 330 mm

 A x B 
Yhtenäinen, koko 0  320 x 260 mm
Yhtenäinen, koko 1  315 x 195 mm
Yhtenäinen, koko 2  345 x 225 mm
Yhtenäinen, koko 3  380 x 260 mm
Yhtenäinen, koko 4  380 x 310 mm
Yhtenäinen, koko 5  430 x 310 mm
Yhtenäinen, koko 6  480 x 310 mm

 A x B
Erilliset, koko 2  160 x 220 mm
Erilliset, koko 3  180 x 255 mm
Erilliset, koko 4  175 x 305 mm

JALKATUKI
  

Koko
Jalkatuen kannatinprofiilin pituus (cm)

TUKIPÖYTÄ

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

TEKNISET TIEDOT – ZITZI ACTIVE 

  A  B
Päätuki, koko  1  220 x 150 mm
Päätuki, koko  1 pitkä  280 x 160 mm
Päätuki, koko  2  240 x 190 mm
Päätuki, koko  2 pitkä  280 x 210 mm

PÄÄTUKI

Mitat (cm)  B  H
Tukikahva koko 1  32  32
Tukikahva koko 2  37  37
Tukikahva koko 3  42  42
Tukikahva koko 4  47  47

Mitat (cm)  A  B
Polvituki koko S 27  7
Polvituki koko L  30  12

TUKIKAHVA

POLVITUKI
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Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark
Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland
Puhelin: +35 840 775 22 88

Anatomic SITT Nederland BV
Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands Tel 
+31 344 63 45 40
Fax +31 344 62 33 61

anatomicsitt.com 
info@anatomicsitt.com 
facebook.com/anatomicsitt 
youtube.com/anatomicsitt


