
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

UPSEE

- For lek og deltagelse
- Består av 3 forskjellige

deler
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Det neste steget
Ledende terapeuter slutter seg til bruken av Upsee fordi det skaper mange muligheter. Upsee gjør lek og 
deltagelse mulig med en gang.Og når barnet er motivert til å oppdage, bevege seg og bære egenvekt, skaper det 
reelle muligheter for langsiktig positiv utvikling.

En mors oppfinnelse
Debby’s sønn, Rotem, ble født med Cerebral Parese. Når Rotem var 2 år ble hun fortalt av sønnens terapeut, at 
sønnen ikke forsto hvordan bena hans virket. 

Men hverken Rotem eller Debby lot seg avskrekke. Debby begynte å lete etter måter å hjelpe Rotem med å være 
aktiv, og bruke armer og ben så mye som mulig. 

”Jeg begynte å finne måter å feste han til meg. 
Jeg stroppet bena våres sammen. Jeg prøvde 
forskjellige fester og materialer helt til jeg kom 
fram til den første versjonen av Upsee.” 

Debby tok deretter med oppfinnelsen til Firefly for å få hjelp til design og utvikling, og hjelper Upsee barn over 
hele verden. 

Se hele Debby’s historie på www.fireflyfriends.com 

”Upsee virker som om 
det gir Emma en følelse av 

selvstendighet og styrke, med 
sikkerheten, komforten og 

selvtilliten 
av å ha moren sin rett bak 

seg.”

”Evnen til aktivt å 
oppdage miljøet betyr 

at flere læringsmuligheter 
oppstår, som igjen forbedrer 
koordinasjonen, romfølelsen, 

sosial adferd og 
kommunikasjonen.”

”Dette produktet er 
absolutt fantastisk! Det 

sørger for støtten hun trenger 
i kjerneområdene og forbedrer 

hodekontrollen. Vi har ikke 
sett slik framgang på 

veldig veldig lenge. Det 
er utrolig”

Dawn Hamilton
Mor til Upsee-bruker, Emma

Rony Schenker
MSc PhD, Yrkesterapeut

Amy Bown
Mor til Upsee-bruker, Tennyson
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Artikkeloversikt UpseeArtikkeloversikt Upsee

Blå S

Størrelse
Grønn

Rosa

Lilla

Blå
Rosa
Blå
Rosa

S

XS
XS

L
L
M
M

FargeArtikkel nr. 

160266002

160166004

160266001

160166003

160466002
160466001
160366002
160366001

202221

211303

206979

206618

217074
207347
202379
203456

HMS nr. 

2-4 år

1-2 år

2-4 år

1-2 år

6-8 år
6-8 år
4-6 år
4-6 år

Alder

Teknisk data UpseeTeknisk data Upsee

58-67 cm 64-73 cm

L (6-8 år)
35-39 cm

20 kg

57-65 cm

25 kg

38-42 cm
63-71 cm

M (4-6 år)Størrelse

Hoftenes omkrets: 

Skulder til hofte: 

Maks brukervekt: 

Brystets omkrets: 
50-57 cm

28-32 cm

15 kg

50-57 cm

XS (1-2 år)

52-60 cm

31-36 cm

15 kg

52-60 cm

S (2-4 år)

Upsee kan åpne opp verden for ditt barn
Upsee lar barn med nedsatte motoriske 
ferdigheter stå og gå med hjelp av en voksen 
ledsager. Og det forandrer liv.

Det er en revolusjon for mange barn med 
nevrologiske muskelsykdommer. Noen har 
opplevd muligheten for å stå oppreist og 
klemme lillebror eller lillesøster for første gang. 
Noen vinker til naboer mens de går nedover 
gaten i nabolaget for første gang. Mens andre 
har gått over lekeplassen hånd i hånd med 
bestevennen for første gang. 

Dette er bare små skritt - men det kan bety 
hele verden for enkelte. 

Hoftebelte 
for voksne

Selesystem 
for barn

Delte
sandaler



Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no

Upsee systemet består av tre forskjellige deler: 

1 Hoftebelte for voksne
En standard størrelse: 60-106 cm

2 Selesystem for barn
XS (Lilla eller grønn)
S, M, L (Blå eller rosa)

3 Sandaler (Standard & Spedbarn)
Sandalene for spedbarn, som har spesielt posisjonerte 
fotplater, er kun tilgjengelig med selesystemet i str. XS.
Standard sandaler er inkludert med selesystem i 
str. S, M og L.

Det patenterte designet lages av et slitesterkt og 
pustende materiale som kan vaskes i maskin, slik at det 
oppleves komfortabelt og pålitelig for deg og barnet. 

Tilgjengelig i 4 farger

For mer informasjon om Upsee, eller andre produkter, kontakt Hjelpemiddelspesialisten AS


