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Susanne - Sitter Seat



Susanne - Sitter Seat säljs i Sverige genom:
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info@maydayaid.se           www.maydayaid.se 

Skön, mjuk och väl utformad hel sits för barn som 
behöver stöd och hjälp för att kunna sitta själva. Sitsen 
finns i fem storlekar och monteras enkelt på en vanlig stol 
eller monteras fast på någon av de tre underreden som 
ingår i sittsystemet. 

Stella - Mobility Tray Table,
heter bordet som kan ställas
i både höjd och vinkel.

Underredet Roland - Mobility Base är format helt i trä och 
kan enkelt rullas från rum till rum med hjälp av de fyra 
hjulen. 
Alla hjulen är ledade och kan bromsas individuellt.

I standardutförandet i sitsen ingår två bälten med 
spännen för att fixera stolen i rätt sittposition. Dessutom 
ingår ett fyrpunktsbälte för bålen samt ett grensele med 
trepunktsbälte så att barnet kan sitta tryggt och säkert. 

Sitsen är formad för att ge bästa stöd till abduktorerna, 
det vill säga, barnet får hjälp att sitta med benen isär. 
Sitsen Susanne - Sitter Seat förekommer i olika färger.

Storlek Str 1  Str 2 Str 3 Str 4 Str 5

Ålder 1 - 2 år 2 - 6 år 6 - 9 år 9 - 14 år 13 år - vuxen

Brukarvikt 9-14 kg 14-27 kg 18-36 kg 23-50 kg 41-91 kg

Sitthöjd 12,7 cm 11,4 cm 13,8 cm

Sittbredd 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm

Sittdjup insida 17,5 cm 24 cm 29 cm 34 cm 40 cm

Ryggbredd insida 20  cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm

Rygghöjd 52,5 cm 65 cm 72,5 cm 87,5 cm 97,5 cm

Yttermått (BxDxH) 30x30x62,5 cm 35x35 72,5 cm 40,6x40,6x72,5 cm 47,5x45x95,3 cm 52,5x50x110 cm

Bälten JA JA JA JA JA

Sitsens vikt 2,7 kg 4,5 kg 6 kg 7 kg 8,6 kg

Tillsammans med underredet Roland - Mobility Base, kan 
sitsen tiltas med hjälp av kardborrebanden på sitsens rygg,       
för att hitta den rätta sittpositionen.

Susanne - Sitter Seat

Fakta

Underredet Frank - 
Stationary Base är  formad 
i massivt trä, står stabilt 
och stadigt stilla på fyra 
fasta benfötter. 

Med underredet Lars 
- Floor Base, kommer 
sitsen nära golvet. 
Roligt att kunna sitta 
själv och leka med de 
andra barnen! 

Sitsen Susanne - Sitter Seat 
kan monteras på en helt 
vanlig stol. Sätt fast ett av 
bältena runt ryggen och 
den andra runt sitsen på 
stolen.


