Anatomic SITT on valmistanut Support-vyösarjaa 90-luvun alkuvuosista alkaen.
Kokemuksen myötä on karttunut myös mittava asiantuntemus apuvälineistä, joilla
tuetaan käyttäjän asentoa. Hyvin tuettu keho parantaa pään hallintaa, hengitystä,
liikkuvuutta sekä mukavuutta.

Lantiovyöt
Saatavilla on monenlaisia
lantiovöitä käyttäjän eri
tarpeisiin. Vöitä saa 2 tai 4
kiinnityspisteellä.

Jalkaremmi
Helppo jalkalevyyn kiinnitettävä
tuki asennon hallintaan. Saatavilla
pehmusteiden kanssa tai ilman.

Ylävartalon vyöt
Ylävartalon vyöt tukevat asennon
hallintaa. Saatavilla useita eri
malleja vastaamaan eri tarpeita.

Nilkkamansetti
Loistava tuki jalkojen asennon
hallintaan. Helposti
kiinnitettävissä jalkalevyyn.

Rannemansetti
Käsivarsien hallintaan ja ylitaittumisen estämiseen. Mansetti
kiinnitetään diagonaalisesti parhaan
tuloksen saamiseksi

Käsimansetti
Käsimansetilla tuetaan
käyttäjän otetta
otetangosta. Saatavilla vain
Exclusive -materiaalilla.

Pesu 60°
Kaikki vyöt ja valjaat voi pestä
60°. Kaikki materiaali on vettä
ja likaa hylkivää. Pesupussin
käyttö suositeltavaa.
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Lantiovyöt

- lantion asennon tukemiseen
Myös
nä
sinise

Lantiovyöllä on erittäin suuri merkitys turvallisuuden ja käyttäjän asennon
tukemisessa pyörätuolissa tai istuinjärjestelmässä. Käyttäjän asennon
tukeminen on tärkeää kuntoutuksessa ja hoidossa.
Lantiovyö on vähintään yhtä tärkeä kuin painetta lieventävä istuintyyny.
Anatomic SITT:n vyösarjaa käytetään käyttäjän lantion asettamiseen oikeaan
asentoon sekä lieventämään lantioon ja häntäluuhun kohdistuvaa liiallisen
paineen haittavaikutusta.
Lantiovöitä on kolme eri mallia:

• Lantiovyö comfort
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Yksinkertainen vyö, jota käytetään esim. pyörätuoleissa.
Vyössä on kaksi kiristysremmiä ja se on saatavilla eri
kokoisina lantion leveydestä riippuen.
Eri solkivaihtoehtoja tarpeiden ja toiveiden mukaan. Vyön
kaksi pehmusteläppää saa remmeihin kiinni ommeltuna tai
irrallisena (poistettavana). Pehmusteet on tehty
miellyttävästä Soft-materiaalista.
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• Lantiovyö 4-piste
Käytetään usein istuimissa / istuinjärjestelmissä ja
pyörätuoleissa. Sopii kaiken tyyppisille käyttäjille.
Mahdollistaa hyvän asennon tukemisen ja lieventää
haittavaikutuksia.
Vyössä on neljä kiinnitysremmiä ja se on saatavilla eri
kokoisina lantion leveydestä riippuen.
Vyön kaksi pehmusteläppää saa remmeihin kiinni
ommeltuna tai irrallisena (poistettavina). Pehmusteet on
tehty miellyttävästä Soft-materiaalista.
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• Antirotaatiovyö
Käytetään usein istuimissa/istuinjärjestelmissä. Antaa
paljon tukea asennolle, ehkäisee haittavaikutuksia ja
lantion kiertymistä.
Vyössä on neljä kiinnitysremmiä ja se on saatavilla eri
kokoisina lantion leveydestä riippuen.
Pehmusteet on ommeltu remmeihin kiinni. Saatavilla Softtai geeli materiaalilla parhaan mukavuuden
saavuttamiseksi.

Solki
Vyön voi varustaa eri soljilla käyttötarpeiden, kuten
vetosuunnan ja kiristämisen, mukaan. Joissain soljissa
on päällyssuojus, joka estää vyön tahattoman
avaamisen.
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Ylävartalon vyöt
- asennon hallinnan tukemiseen
Myös
nä
sinise

Hyvä asennon hallinta parantaa pään hallintaa ja lisää aktiivisuutta ja
valppautta. Rintavaljailla voi oikoa ja ylläpitää vartalon asentoa.

H-VYÖ

H-vyöllä tuetaan sekä hartioita että
rintaa. Sopii käyttäjille, jotka
tarvitsevat hartioiden / rinnan
ojennusta. Sopii myös käyttäjille, joilla
on esim. PEG-syöttöletku / nappi.

STERNUM VYÖ

STERNUM LIIVI

Sternum vyö on suunniteltu
rintakehän ja -lastan miellyttävään
tukemiseen. Estää ylävartalon
kallistumista eteen.

Samat ominaisuudet sternum vyön
kanssa. Voi avata keskeltä
vetoketjulla.
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HARTIAVYÖ PEHMUSTEELLA

RINTAVYÖ

Hartiavyössä on hyvät pehmusteet.
Helppo säädettävyys mahdollistaa
monipuolisen soveltumisen käyttäjän
tarpeisiin. Vyöllä tuetaan ylävartalon
toista puolta esim. tilanteissa, joissa
käyttäjän hartiat eivät ole linjassa.

Rintavyössä on laaja-alainen
pehmuste. Vyössä on kaksi
kiinnityspistettä.

Käytä valjaita aina lantiovyön kanssa.
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THORAX TUKI

Thorax tuki on suunniteltu käyttäjille,
joilla on heikko lihastonus. Valjaat
tukevat asentoa nostamalla alaselästä.

Nilkkamansetti
- estää supinaatiota ja pronaatiota
Nilkkamansetti tarjoaa vakaan tuen jalan supinaation ja
pronaation estämiseen. Nilkkamansetin voi kiinnittää
monenlaisiin jalkatukiin.
Nilkkamansetteja on saatavilla neljässä eri koossa nilkan
mitoista riippuen. Kiinnitys on saatavilla tarranauhalla tai
soljella.

Myös
nä
sinise
Nilkkamansetti kolmella
kiinnityspisteellä ja
solkikiinnityksellä.

Nilkkamansetti kolmella
kiinnityspisteellä ja
tarrakiinnityksellä.

Jalkaremmi

- jalan asennon tukemiseen
Helppo tapa tukea jalan asentoa. Kiinnitetään jalkalevyyn.
Saatavilla pehmusteiden kanssa tai ilman.
Perusjalkaremmin leveys on 25mm. Pehmusteiden kanssa tulevien
remmien leveys on 20mm. Remmien pituusvaihtoehdot 45 ja 60
cm.
Saatavilla tarranauha- tai solkikiinnityksellä.
Valitse malli ja koot tarpeen mukaan. Materiaalina käytetään uutta
Soft-Skai -materiaalia, jossa on helposti pyyhittävä ulkopinta ja
pehmeä sisäpinta.
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Jalkaremmi pehmusteella ja soljella
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Rannemansetti

Rannemansetti kiinnitetään diagonaalisesti. Se estää käsivarsien
ylitaittumisen ja käsien joutumisen istuinjärjestelmän tai
pyörätuolin ulkopuolelle. Elastinen nauha vähentää käyttäjän
loukkaantumisen ja tuotteen vaurioitumisen riskiä.
Rannemansetti on saatavilla kolmessa koossa, jotka valitaan
ranteen ympärysmitan mukaan. (S=13 cm, M=17 cm, L=21 cm).
Tuote on saatavilla Soft-Skai -materiaalilla (Skai ulkopuolella ja
Soft kehoa vasten).
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Universal vyö

- monikäyttöinen yleisvyö
Vahva yleisvyö, jolla on monia käyttömahdollisuuksia. Vyötä
voi käyttää niin lantion, reisien, jalkojen, rinnan tai ylävatsan
tukemiseen.
Tuotteen muotoilu tekee sen lyhentämisestä helppoa.
Anatomic Universal vyö kiinnitetään tarranauhalla. Velcrotarranauhan materiaali estää sitä tarttumasta helposti
käyttäjän vaatteisiin. Vyötä on helppo puhdistaa.
Tarrakiinnitys on erittäin vahva vetosuuntaan.
Universal vyö on saatavilla kahdella eri pituudella (145, 225
cm) ja kolmella eri leveydellä (9, 12, 15 cm). Valitse parhaiten
tarpeisiin soveltuva vaihtoehto.

Sininen tukisarja
- WC- ja suihkutuoleihin
Sinisen tukisarjan tuotteita on saatavilla tietyistä
malleista ja ne on tarkoitettu sopimaan WC- ja
suihkutuoleihin.
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