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En optimal størrelse sædebrønd understøtter aktivitet, postural kon-
trol og mindsker risikoen for skrid. Siddesystemer med for stor eller 
uden sædebrønd medfører bagudkipning eller rotation af bækkenet, 
hvilket kan lede til forringet positionering, skrid og tryksår. 

Trin 1 Tilpas sædedybden i forhold til lårbenslængden.
Trin 2 Tilpas sædebrønden, så denne giver optimal støtte til bækkenet.

Justerbar sædebrønd

Fast støtte er nødvendig for at positionere brugeren og skabe en 
funktionel siddestilling. Dynamisk støtte bidrager til bevægelses-
frihed, variation samt en beroligende effekt ved extensions spasti-
citet. Sharky Pro har et flex-led, for at give dynamik i den siddende 
stilling, hvilket effektivt reducerer stress i hofteled samt aflaster 
kroppen.

Flex-led

Muliggør trepunktsstøtte for bedre postural kontrol, hvilket 
mindsker risikoen for fejlstillinger samt øger mulighederne 
for aktivitet. Vi har her mulighed for både at korrigere samt 
bibeholde positioneringen.

Multi-justerbar ryg

Man kan trinløst abducere, adducere eller justere sædedybden. 
Sharky Pro systemet muliggør at du kan justere sædedybden med 
10 cm. Mulighed for tilpasning til forskellige benlængder. Alt 
sammen for at opnå så optimal en siddestilling som muligt og 
samtidig give mulighed for at brugeren kan vokse med hjælpe-
midlet. Der findes også mulighed for ”coxitleje”. 

Justerbare bendele

Windswept

TIL VOKSNE 
OG TUNGE 

BRUGERE

- Få balance i kroppen



Sharky Pro er siddesystemet for voksne og tunge brugere med 
komplekse siddestillingsmæssige udfordringer og med krav om 
avancerede tilpasningsmuligheder. Sharky Pro gør det muligt, 
med disse funktioner, at opnå den bedst mulige siddestilling.

Brugerlængde
Brugervægt
Sædebredde
Sædedybde

Kropsbredde
Kropsstøttedybde
Abduction
Størrelser

150-195 cm
130 kg
36-49 cm
37-55 cm

27-38 cm
21-25 cm
18°
2

Zitzi Sharky Pro str. 1 (uden ryg)
Zitzi Sharky Pro str. 1 (uden ryg og forberedt til siddepude)
Zitzi Sharky Pro str. 2 (uden ryg)
Zitzi Sharky Pro str. 2 (uden ryg og forberedt til siddepude)

Vare nr.  153001
Vare nr.  153003
Vare nr.  153006
Vare nr.  153008

HMI nr.  70906
HMI nr.  70919
HMI nr.  70964
HMI nr.  70907

Zitzi Sharky Pro

Armlæn
Multifunktionel med mange 
justeringsmuligheder.

Lændestøtte
Integreret lændestøtte.

Vaskbart på 60o

Gælder for begge valg af betræk.

Standard betræk, Alcantara 
Sharky Pro med sort alcantara 
betræk.

Nyt design af betræk
Store justeringer kræver et fleksibelt 
betræk, som kan udjævnes.

Bækkenstøtte
Tilbyder perfekt støtte 
af bækkenet.

Unbrakonøgle 
inkluderet
Der er kun brug for 
en enkel unbrako 
nøgle til justering, og 
denne er skjult i top-
pen af ryg profilen, 
som en integreret del 
af siddesystemet.

TIL VOKSNE OG TUNGE BRUGERE

Multijusterbar ryg
Enkel at tilpasse til ønskede  
position, mens brugeren sidder.
Giver ”trepunktsstøtte”.

Hovedstøtte
Den tre-leddet arm giver optimale 
justeringsmuligheder.

Billedet viser
Zitzi Sharky Pro med diverse tilbehør på et 
Seabass Pro kørestolsstel, str. 2 med 16" hjul.SiddeSySteMet ZitZi SHArky Pro

Standard betræk, basis
Sharky Pro med grå basis 
betræk.



Sternumstøtte Pro

Antirotationsbælte

Armlæn fra sæde

Bækkenstøtte Vipbare fodplader LægstøtterPolstring

Armlæn fra ryg Vipbare armlæn Albuestop

Hoftebælte/y-sele Multijusterbar ryg Integreret lændestøtte

Sternum vest H-sele Pro Krydssele

Zitzi Sharky Pro er en sikker vinder indenfor  
fleksible siddesystemer. Sammen med sømløse 
tilpasningsmuligheder i sæde og ryg, er ryggen 
udstyret med en gaspatron i form af et flex-led, 
som hjælper dem, som har ekstension spasticitet. 

Udover alle de eksisterende justeringsmulig-
heder  gives der endvidere mulighed for 
specialtilpasninger. Ved behov rådfør dig gerne 
med vores fysioterapeutiske konsulenter for 
idéer og løsninger.

Zitzi Sharky Pro  1        Seabass Pro str. 2 & 3, Mika str. 2, Flipper, Flipper PRO str. 3, Sunny str. 2

Zitzi Sharky Pro  2        Seabass Pro str. 3, Mika str. 2 y-ramme & 3, Flipper, Flipper PRO str. 3, Sunny str. 3

Crashtestet & godkendt efter ISO 7176-19 og ISO 10542

Siddesystem          Størrelse        Passer på kørestolsstel



Bord Bord, vipbart Bord, forstærket

kaleche

Pandebånd

Pro Serie Mini

Adaptersystem

Pro Serie Plush

Kørebøjle

Pro Serie voksenHovedstøtte standard

Fodstrop

Gråbrunt betræk Alcantara betræk

Brugerhøjde

Sædebredde (A)

Sædedybde (B)

Kropsbredde (C)

Kropsdybde (D)

Axil højde (E)

Benlængdeforskel (F)

Abduction/Adduction

150-180 cm

36, 39, 42 cm

37-47 cm

27-35 cm

21 cm

35-50 cm

10 cm

18° / 9°

170-195 cm

43, 46, 49 cm

45-55 cm

30-38 cm

25 cm

40-55 cm

10 cm

18° / 9°

Bruger data Størrelse 1 Størrelse 2

Brugervægt

Højde (G)

Længde (H)

Bredde (I)

Vægt

Rygvinkel

130 kg*

67 cm

52-62 cm

43, 46, 49 cm

14 kg

-10° / +25°

130 kg*

77 cm

62-72 cm

50, 53, 56 cm

15 kg

-10° / +25°

Produkt data Størrelse 1 Størrelse 2

Sharky Pro 
Tekniske data

Sharky Pro Tekniske data

TIL VOKSNE 
OG TUNGE BRUGERE


