
Anatomic Sits 
-yksilölliset istuimet



Käsityötaito täydennettynä 
uudella teknologialla
Ajan ja kokemuksen myötä syntyy uusia ideoita ja uudella tavalla ajatella syntyy 
tuotekehitykseen uusia mahdollisuuksia. Lähtökohtana on aina ollut luoda ja ke-

hittää istumisen apuvälineratkaisuja niille, joilla on haasteellisia istumiseen liittyviä 
ongelmia. Erona historiaan ja tähän päivään on valmistusmahdollisuuksien paran-

tuminen.

Vuosien valmistuskokemukset pehmeistä istuinratkaisuista johtivat haluun kehit-
tää asiakkaille tuetumpaa ja dynaamisempaa istumista, jonka Anatomic Sitt on 

saavuttanut. Lähtökohtana on nähdä asiakkaan yksilöllinen tarve tuettuun istuma-
asentoon ja dynaamiseen istumiseen. Haluamme yhdistää käytännön kokemuksen 
ja tiedon yhdessä uuden teknologian, materiaalien ja innovaation kanssa yksilöl-

lisesti jokaiselle asiakkaalle. 

Avaintekijänä koko tuotekehityksen aikana on ollut tasapaino istuma-asennon 
hallinnalla sekä oikeanlaisella paineen vähentämisellä. Helppo uudelleentilaaminen 

sekä erilaiset joustoominaisuudet ovat osa valmistusprosessia.

Yksilölliset istuimet ovat olleet Anatomic Sitt yhtiön perusta 
vuodesta 1988. Tänään, yli 30 000 istuimen valmistuksen 
jälkeen voidaan sanoa, että se on yksi maailman johtavim-
mista yksilöllisten istuimien valmistajista. Visiona on ollut 

alusta asti pystyä ehkäisemään kipua ja virheelisiä asentoja  
tiedon, kokemuksen ja innovaation kautta. Asiakkaille mah-
dollistetaan aktiivisempi elämä ja pyritään tekemään siitä 

mahdollisimman täysipainoinen.

Tekemällä mahdottoman mahdolliseksi- Annetaan mahdol-
lisuus parantaa ja lisätä elämänlaatua sitä tarvitseville.
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Dynaamiset istuimet
Yksilölliset istuimet ovat dynaami-
sia. Istuimen runko on valmistettu 
polyeteenimuovista, joka mahdol-
listaa liikkumisen istuimessa. Jos 
istuimeen tarvitaan enemmän 
joustoa, sen voi tilata joustavalla 
nivelellä joka yhdistää istuimen ja 
selkäosan.

Anatomic istuimia käytetään usein 
joustavalla lonkkakulmalla, joka 
mahdollistaa säädettävän lonkan/
selän kulman.

Uudelleentilaus on tehty helpoksi
Uuden edistyksellisen tekniikan 
ansiosta Anatomic Sits on mahdol-
lista tilata uudelleen ilman uutta 
muovailua ja skannausta. Tämä 
helpottaa sekä potilaan, perheen 
että hoitohenkilökunnan toimintaa. 
Lisäksi prosessi lyhenee valmiiseen 
yksilölliseen Anatomic Soft Sitsiin.

Inkontinenssisuojaus
Kaikki istuimet ovat tilattavissa in-
kontinenssipäällisellä, joka säästää 
tuotteen ikää. 

Anatomic istuimiin voi tilata myös 
erillisen inkontinenssipäällisen.

Ilmanvaihtoaukot
Sekä muovikuoren että istuinmate-
riaalin läpi olevien reikien ansiosta 
istuimemme ovat tuuletettuja ja 
ilma pääsee kiertämään, mikä tar-
koittaa, että istuin on viileämpi.

Coolmax® verhoilu
Anatomic Soft Sits Coolmax® -suo-
jat ovat huipputeknisiä suojia, jotka 
on suunniteltu pitämään käyttäjän 
kuivana ja viileänä sekä lisäämään 
mukavuutta. Coolmax®-kankaat 
on valmistettu erikoiskäsitellyistä 
polyesterikuiduista, joiden pintara-
kenne on ainutlaatuinen. Tämä neli- 
tai kuusikanavainen kuitu poistaa 
iholta kosteutta, jota syntyy, kun 
istumme pitkään, ja antaa viileän 
mukavan istuimen pidemmäksi 
aikaa. 
Anatomic Soft Sits Coolmax® 
-päällinen yhdessä Anatomic Soft 
Sitsin ”tuuletusaukon” kanssa antaa 
parhaan mukavuuden. Anatomic 
Seat voidaan tietenkin tilata mui-
den päällisien kanssa useissa eri 
yhdistelmissä ja väreissä. 

Törmäystestattu ja hyväksytty
Anatomic Sits on törmäystestattu 
ja hyväksytty ISO 16840-4:2009 
luokitukseen, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, toteuttamana.
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Koska kaikki ihmiset näyttävät 
erilaisilta
Anatomic Sits -istuimia on saata-
vana eri materiaalivalinnoilla, jotta 
ne toimisivat hyvin ja vastaisivat 
erilaisiin paineenalennustarpeisiin.
Päällisiä on saatavana erilaisissa 
variaatiossa ja väreissä. Kaikki lisä-
varusteet ovat saatavilla
Anatomic Sits -istuimiin ja tietenkin 
myös Anatomic soft Sits- ja kombi-
istuimiin.



Esimerkkejä valittavista materiaaleista:
- Vaahtomuovi/Kylmävaahto
- Pehmeä vaahto
- RR/verkko
- PZ
- AZ
- Geeli
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Oikean valinnan tärkeys
Pystymme tarjoamaan joustavan valikoiman materiaaleja/malleja kunkin potilaan tarpeiden mukaan.  
Tavoitteenamme on löytää tarvittava tuki, jolla torjutaan asentovirheitä, ylläpidetään symmetriaa tai kor-
jataan asentovirheitä, lievitetään ja ehkäistään painehaavoja sekä katkaistaan vakava spastisuus vakavis-
sa istumisongelmissa. 
               
Kaikilla materiaaleillamme on hyvä kestävyys, mittasuhteiden vakaus ja hyvä paineenalennus.

Mielestämme eri materiaalien yhdistelmä on todella hyvän yksilöllisen istuimen salaisuus! Yli 30 vuoden 
kokemus on antanut meille tietoa siitä, miten yhdistää kovia ja pehmeitä materiaaleja hyvän istuinasen-
non saavuttamiseksi. Nykyään käytämme valmistuksessa erilaisia materiaaleja. Kaikilla materiaaleilla on 
hyvät paineensieto-ominaisuudet, mutta ne käyttäytyvät eri tavoin kuumuudessa ja kylmyydessä. Niillä 
on myös erilaiset ilmavirrat.

Yksittäisten istuinten osalta olemme päättäneet käyttää PEHD-muovia, koska se on potilaalle parasta ja 
kestävintä. Se ei koskaan halkeile, kuten ABS-muovin kohdalla voi tapahtua. PEHD:llä on myös itsessään 
erittäin hyvä “sitkeys”, mikä tarkoittaa, että se ei yksinkertaisesti hajoa esimerkiksi reikiä porattaessa tai 
kiinnikkeitä kiinnitettäessä esim. selkänojan ja istuimen väliin. 
PEHD:llä on myös itsessään suuri dynamiikka, mikä on hyvä spastisten potilaiden kannalta.

Joissakin muissa apuvälineissä olemme valinneet ABS-muovin, jossa olemme täydentäneet tuotteen toi-
sella dynaamisella toiminnolla.
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Anatomic Sits tarjoaa parhaan mahdollisen tuen 
yksilöllisellä istuimella, johon on mahdollista valita 
useita erilaisia lisävarusteita. 

Hyvän tuen merkitys on ratkaisevan tärkeä, jotta 
estetään epämuodostumien syntyminen tai pahene-
minen. Hyvä tuki parantaa elinten toimintaa, lievittää 
kipua ja antaa liikkumisvapauden.

Anatomic Yksilöllinen istuin

• Korkean paineen poisto

• Yksilöllisesti valmistettu käyttäjän tarpeiden mukaan

• Suuri asentotuki 

• Mahdollisuus säätää lonkkakulmaa 

• Uudelleen tilaaminen on mahdollista ilman uutta skannausta.

• Ylivoimaiset kiinteät tuet

Vaihtoehdot:

• Tuuletusreikien lisääminen tekee istuimesta viileämmän ja antaa hyvän tuuletuksen 
koko istuimelle

• Valittavissa pestävä/irrotettava RR-vuori.

• Valittavissa eri vaahtomuovien/materiaalien välillä riippuen potilaan paineentasaus- ja 
asentotarpeesta.

• Mahdollisuus lisätä Airset, jotta istuimesta saadaan mahdollisimman viileä.

*yhdistettynä omiin alustoihimme
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Anatomic Pehmeä yksilöllinen istuin

• Ylivoimainen paineenalennus

• Yksilöllisesti tehty käyttäjän tarpeiden mukaan

• Korkea asentotuki 

• Mahdollisuus säädettävään lantiokulmaan 

• Uudelleen tilaaminen on mahdollista ilman uutta muotinvalmistusta ja 
skannausta.

• Hyvät kiinteät tuet

Vaihtoehdot:

• Tuuletusreikien lisääminen tekee istuimesta viileämmän ja antaa hyvän 
tuuletuksen

• Valittavissa pestävä/irrotettava RR-vuori.

• Valittavissa eri vaahtomuovien/materiaalien välillä riippuen potilaan 
paineentasaus- ja asentotarpeesta.

• Mahdollisuus lisätä Airset, jotta istuimesta saadaan mahdollisimman viileä.

* Yhdistettynä omiin alustoihimme

Istuin niille, jotka tarvitsevat hyvää tukea, 
mutta ovat paineherkkiä.

Anatomic Soft Sits -istuimissa on eri 
vaahtomuovivaihtoehtoja riippuen 
yksilöllisestä paineensietotarpeesta.
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• Ylivoimainen ryhti tuki

• Istuin potilaille, joilla on suuri tuen tarve.

• Sopii erinomaisesti aktiivisiin pyörätuoleihin

• Yhdistä istuin tarvittaessa erityiseen joustoniveleen, jossa on sekä joustavuutta 
että selkänojan kulman säätömahdollisuus.

• Kiinteä tuki

• Lämmitystyynyt, jotta istuin on lämmin talviaikana

• Mahdollisuus useampaan irroitettavaan päälliseen, mikä helpottaa paksumpien 
vaatteiden kanssa talviaikaan

Lisävarusteita mm.

Tuuletus/ilmaistuin

Anatomic Kombi istuin 

Yhdistä kaksi parasta: pehmeä istuin yhdistettynä 
klassiseen anatomiseen istuimeen.

Anatomic Kombi Sitsissä yhdistämme kahden 
maailman parhaat puolet, Anatomic Sitsin ja Anatomic 
Soft Sitsin. Tämä istuin on tarkoitettu potilaille, jotka 
tarvitsevat tukea ja helpotusta.

Kuvassa näet aktiiviseen pyörätuoliin valmistetun 
istuimen, jossa on pehmeä istuin, joka helpottaa 
paineita, ja kova selkänoja (anatominen istuin), joka 
antaa potilaalle tukevamman asennon alaselkään.

Painetta helpottavat 
tuet

Taitettavat vartalo-
tuet

Yksilölliset päätuetPaineentasausaukotYksilöllisetyläraajo-
jen tuet



• Yksilöllisesti valmistettu selän asentotuki

• Auttaa varmistamaan oikean korkeussuhteen

• istuintyynyn ja selän välillä

• Mahdollisuus useampaan kuin yhteen irroitettavaan päälliseen, mikä helpottaa 
paksumpiien vaatteiden kanssa talviaikaan

• Valittavana pestävä päällinen

• Mahdollista lisätä Airset, jotta istuin saadaan erityisen viileäksi.

Lisävarusteita mm.

H-vyöTuuletus/ilmaistuin IstuintyynytLantiovyöt

Anatomic -yksilöllinen selkäosa

8



9

Anatomic -Yksilöllinen istuintyyny
• Saatavana 5 vakiokokoa tai mahdollisuus yksilöllisesti tilattaviin mittoihin.

• Erittäin hyvä paineenalennus

• Saatavana tavallisella kankaalla tai Coolmax-kankaalla, joka tekee tuotteesta 
viileämmän.  

Istuintyyny, jossa on mahdollisuus yksilölliseen 
säätöön.

Istuintyyny on valmistettu painetta keventävästä 
vaahtomuovista, minkä ansiosta sitä on helppo 
muokata ja mukauttaa potilaan tarpeiden ja 
olosuhteiden mukaan.

Saatavana on myös räätälöityjä päällisiä tyynyn 
muodon mukaan. Kaikki päälliset ovat irrotettavia 
ja pestäviä, ja niitä on saatavana useissa eri 
väreissä. Tyynyihin voi myös integroida geeliä / 
RR-materiaalia paineenalennuksen lisäämiseksi.

”Pehmeä materiaali” on hyväksi todettu 
materiaali, jota käytetään suurella menestyksellä 
myös kaikissa yksilöllisesti valmistetuissa 
Anatomic Soft Sits -istuimissa.

Kankaat 

MustaCoolmax
Incontinence VihreäSininen PunainenLuumu



ESIMERKKEJÄ LISÄVARUSTEISTA JA TOIMINNOISTA
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Muovinen asennuslevyPuinen asennuslevy

Fan/Airseat

Adapterilevy

Integroitu istuin-
tyyny

Tuuletusaukot

Alasviety istuinlevy

Tuuletusaukollinen 
pehmuste

Säädettävät varta-
lotuet

Säädettävt käsituetIrroitettava päätuen 
päällinen

Yksilöllinen päätuki Sivuttaissäädettävä 
päätuen kiinnike Säädettävä päätukiPlush -päätuet Pro Serie Adult

päätuet

Joustava nivel sääd. 
lonkka/selkälinjassa

Painetta alentavat 
tuet

Taitettavat vartalon-
sivutuet

Paineenalennusau-
kot

Yksilölliset yläraajo-
jen tuet

Yksilölliset yläraajo-
jen tuet



Säädettävä jalkaluki 
/pohjetuet

Säädettävä jal-
kalautaErilliset jalkalaudat Dynaaminen jal-

kalauta

Yksilöllisesti valm. 
lisävarusteet

(pöytä, jalkalauta,  
vartalontuet, käsi-

tuet)

Pöytä

RintavyöNostohihnat LantiovyöNostokahvat

Asennon tuet LantiovyötH-vyöSternumliivi

Puolipöytä
Sivulle taittuva 

pöytäVahvistettu pöytä

1111

JalkapussiYksilöllisesti muokat-
tava tukipöytä

Yhtenäinen jal-
kalauta

Nilkkamansetit

Rannemansetit

Kyynärvarsituet



Coolmax® päällinenCoolmax® päällinen
Jäähdyttävä vaikutus, joka luo miel-
lyttävän lämpötilan.

Coolmax® vaikutus Coolmax® vaikutus 
Poistaa kosteutta ja antaa 
viilentävän vaikutuksen.
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Vakiokankaat

Muovin värit/kuviot

Musta Siniharmaa Sininen Vihreä Luumu Punainen

Sateenkaari

Musta Sininen Vihreä Vaaleanpu-
nainen

Musta farkku Sininen 
farkku Luumu farkku Musta salama Jää

Harmaa Merirosvo

Coolmax -kankaat

Musta Sininen Luumu

Muovirungon ja verhoilun värivaihtoehdot

Oranssi

Harmaa

Sin.pantteriLiekit Vuoret Sininen maas-
tokuvio

Seepra Rusk. seepra



Yksilöllinen suihkutuoli

Yksilöllisesti valmistettu 
päätuki
Korkeus- ja kulmasäädettävä, 
irroitettava päällinen

Irroitettava päällinen
Helppo vaihtaa

Istuin
Tehdään yksilöllisesti 
avoimeksi hygienian 
hoitoa varten

Yksilöllisesti muotoiltu Anatomic Hygiene Sits -istuin ja sen toiminnal-

linen asento voivat olla ainoa ratkaisu henkilöille, joilla on monimutkaisia 

istumisongelmia. Sopii erityisesti henkilöille, joilla on erityisiä tuen ja/tai 

paineenalennuksen tarpeita. 

Samalla skannauksella voidaan tehdä anatominen istuin. Lisävarusteet, 

kuten pääntuki, jalkatuki, käsinojat, vyöt ja valjaat, voidaan kaikki val-

mistaa räätälöidysti kullekin käyttäjälle. Optimaalisen tuloksen saavut-

tamiseksi hygieniaistuin voidaan asentaa Starfish-alustakehikkoon.

Yksilöllisesti valmistettu
Kaikkiin yksilöllisiin tarpeisiin

Step 1  Suoritamme perusteellisen istuma-
asennon analyysin käyttäjästä.

Step 2  Ammattilaisemme tekee asiakkaasta 
muotin ja skannaa sen.

Step 3  Anatomic SITTin koulutettu ammat-
tilainen asentaa lopullisen Anatomic-istuimen 
toimituksen yhteydessä.
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Anatomic 
Hygieniaistuin
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Päätuki Päätuki, pitkä Yksilöllinen päätuki

Kaatumaesteet

Alusastia

Pöytä

Jalkatuki Pohjetuki

Exempel på tillbehör

Jalkalaudan pehmus-
te  

Sternum -liivi H-liivi Lantiovyö Antirotaatiolan-
tiovyö

Rannemansetit

Erilliset jalkalaudat 
säädöllä

Nilkkamansetit

Käsituki
koko 1

Käsituet alarun-
gosta

Työntökahva

Käden taaksemeno 
suoja

Säädettävä lonkka-
selkäkulma

Yläohjurit

Käsituki
koko 2

Lisävarusteita



Anatomic 
Hygieniaistuin
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Starfish Pro -manuaalinen
Kiinteä alusta, mutta mekaaninen
istuinkorkeuden säätö (ilman työ-
kaluja) 53-63 cm:n välillä.

Starfish Pro Hydraulinen
Hydraulisesti säädettävä istu-
inkorkeus 53-78 cm:n välillä.

Starfish Pro sähköinen
Korkeussäädettävä istuin-
korkeus, jossa on sähkö-
inen säätö 53-78 cm:n 
istuinkorkeuden välillä.

Hygieniaistuimessa on kaikki Anatomic Sitt -istuimen 

edut. Yksilöllisesti suunniteltu Anatomic Hygiene -istuin, 

jossa on toiminnallinen istuma-asento, auttaa potilaita, 

joilla on vaikeita istumisongelmia, huolehtimaan hygie-

niastaan suihku- ja WC-käyntien aikana. Tämä istuin on 

ylivoimainen, kun potilaalla on yksilöllisen tuen ja paine-

enalennuksen erityistarpeita.

Verhoilu
Anatomic Hygienia-istuimissa on painetta tasaava ma-

teriaali, joka on suunniteltu erityisesti hygieniatilanteisiin. 

Se hylkii nesteitä ja likaa sekä tuntuu miellyttävältä kehoa 

vasten. Yksilöllisesti suunniteltu Anatomic Hygiene Sits 

-istuimessa on toiminnallinen istuma-asento, joka auttaa 

yksilöä huolehtimaan hygieniasta suihku- ja WC-käyntien 

aikana.

Säädettävä istuin- ja lantiokulman säätö
Yksilön toiminnalliseen ja tuettuun istuma-asentoon 

tarvitaan kiinteitä tuentaratkaisuja.  Istuimen dynaamisuus 

antaa istumiseen liikkumisvapautta, vaihtelua sekä 

rauhoittaa ekstensiospastisuutta. Istuimen kuori on 

valmistettu polyeteenimuovista, joka mahdollistaa 

liikkumisen.

Yhteensopivat kuljetusalustat
Starfish Pro -alusta.

Saatavana 3 eri kokoa ja eri mallia. Lisätietoja Starfish Pro 

-alustasta saat verkkosivuilta www.rehaco.fi Katso lisätie-

toja Starfish Pro -alustasta.



Anatomic SITT AB  
Box 6137, SE-600 06 Norrköping   

Phone +46 11-16 18 00   
Email info@anatomicsitt.com  
 Web www.anatomicsitt.com
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HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere

040 705 5886
info@rehaco.fi 

Rehaco Oy
2447737-2  

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu

040 705 5886
info@rehaco.fi 


