


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.
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Ylävartalon vyöt

Ylävartalon vyöt tukevat asennon 

hallintaa. Saatavilla useita eri 

malleja vastaamaan eri tarpeita.

Rannemansetti

Käsivarsien hallintaan ja yli-

taittumisen estämiseen. Mansetti 

kiinnitetään diagonaalisesti parhaan 

tuloksen saamiseksi

Jalkaremmi

Helppo jalkalevyyn kiinnitettävä 

tuki asennon hallintaan. Saatavilla 

pehmusteiden kanssa tai ilman.

Nilkkamansetti

Loistava tuki jalkojen asennon 

hallintaan. Helposti 

kiinnitettävissä jalkalevyyn.

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.

Lantiovyöt

Saatavilla on monenlaisia 

lantiovöitä käyttäjän eri 

tarpeisiin. Vöitä saa 2 tai 4 

kiinnityspisteellä.



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:

Lantio
vyö comfort 2

-pist
e

Lantio
vyö 4-pist

e

Antiro
taatio

vyö

Lantiovyöt 
- lantion asennon tukemiseen

geelillä
Myös

• Lantiovyö comfort
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.

• 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.

• 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 Soft- 

tai 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.

sinisen
äMyös
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STERNUM VYÖ

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

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.

Käytä valjaita aina lantiovyön kanssa.

Hyvä asennon hallinta parantaa pään hallintaa ja lisää aktiivisuutta ja 

valppautta. Rintavaljailla voi oikoa ja ylläpitää vartalon asentoa.

STERNUM LIIVI
Samat ominaisuudet sternum vyön 
kanssa. Voi avata keskeltä 
vetoketjulla.

THORAX TUKI

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

UUTUUS

HARTIAVYÖ PEHMUSTEELLA

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

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

Ylävartalon vyöt
- asennon hallinnan tukemiseen

UUTUUS

sinisenäMyös
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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.

Nilkkamansetti kolmella 
kiinnityspisteellä ja 
tarrakiinnityksellä.

Jalkaremmi
- jalan asennon tukemiseen

Nilkkamansetti kolmella 
kiinnityspisteellä ja 
solkikiinnityksellä.

Myös

sinisenä

Jalkaremmi tarrakiinnityksellä Jalkaremmi pehmusteella ja tarralla Jalkaremmi pehmusteella ja soljella

UUTUU
S

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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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).

 

Käsimansetti tukee käyttäjän otetta otetangosta. Tuki on 

helppo ottaa käyttöön eikä vaadi pukemista käyttäjän 

käteen. Tuki asetetaan käyttäjän otteen päälle alla 

esitetyn kuvasarjan tavoin.

Saatavilla kolmessa koossa. Sopii molemmille käsille. 

Myydään yksittäin.

Vik runt främre delen kring handen 
och fäst kardborrelåsningen.

- Sätt handen på styret
- Lägg handmanschetten enligt bilden.

- Fäst handledsflikarna.

   1.2.   3.

Daglig skötsel/Rekondanvisning
Torkas enkelt av med fuktig trasa och/eller desinfektionsmedel. Visuell översyn av 
sömmar, band och spännen så att det är helt och fungerar.

Tvättråd
600, fintvätt. Ej torktumling. Torkskåp låg temperatur, vi rekommenderar dock häng-
torkning (torkar snabbast). För längre hållbarhet tvätta i tvättpåse.

Garanti
1 år. Använd endast reservdelar beställda  från Anatomic SITT AB

Kontroller
Kontrollera kontinuerligt brukaren för att upptäcka ev. hudrodnad som kvarstår. Om 
detta uppstår, sluta genast använda produkten.
Kontrollera regelbundet banden, (speciellt vid fästpunkterna), och bälteskuddarna för 
att upptäcka ev. slitage

Serviceintervall
För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden kontroll utföras. 
Behovet måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. 
Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner 
dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Tillåtna anpassningar
Kapning av band. Varje gång produkten ändras på något sätt måste bedömning 
göras om det är en anpassning eller en specialanpassning. En anpassning är en 
ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. Allt annat är special-
anpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för 
uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-
märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav. 

Produkten passar till Anatomic SITT ABs sortiment av sittsystem samt till marknadens
rullstolar/sittsystem. För övriga specialkombinationer kontakta Anatomic SITT AB.

Återvinning
En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall separeras efter 
materialtyp.

Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00

Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den europeiska hjälpmedelsmarknaden.

Bruksanvisning Handmanschett

Denna produkt är avsedd att användas för att säkert positionera en brukare. Produkten får ej användas som säkerhetsbälte under transport, 
som fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada. 

OBS! Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en 
riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig lämnas utan tillsyn när 
hjälpmedlet används.

Rannemansetti

Käsimansetti 
- tukee otetta

Vastaava

tuote myös

sinisenä
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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. Velcro-

tarranauhan 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.

Universal vyö
- monikäyttöinen yleisvyö

Sininen tukisarja
- WC- ja suihkutuoleihin

Sinisen tukisarjan tuotteita on saatavilla tietyistä 

malleista ja ne on tarkoitettu sopimaan WC- ja 

suihkutuoleihin.



040 705 5886
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