
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

ZITZI DELFI PRO

- Trinnløs setedel
- Dynamisk støtte

- 4 størrelser
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Zitzi Delfi Pro
Dynamisk sittestilling

Bekken,- og benposisjonering
Kombinasjonen av riktig justert sittesystem, 
optimal setegrop, effektivt hoftebelte og en god 
støtte for korsbenet gir forutsetninger for redusert 
skjærkraft, noe som letter aktivitet og postural 
kontroll. Setet er trinnløst justerbart i setedybde og 
abduksjon/adduksjon, noe som muliggjør optimal 
individuell sittestilling og samtidig lar brukeren 
vokse med setesystemet.

Abduksjon/Adduksjon/Windswept
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Abduksjon/Adduksjon/Windswept

Hoftebelteplassering
Et riktig justert posisjoneringsbelte gir forutsetninger for å posisjonere bekkenet og reduserer risikoen for å skli 
forover eller bakover. Vi tilbyr posisjoneringsbelter i flere ulike materialer, modeller og størrelser. 

2-punktsbelte
Ett festepunkt på 
hver side

4-punktsbelte
To festepunkt på 
hver side

Antirotasjonsbelte
To festepunkt på 
hver side

Riktig beltedrag

Trepunktsposisjonering
Justerbare kroppsstøtter sammen med for eksempel hoftestøtte, skaper en god forutsetning for posisjonering av 
overkroppen, noe som reduserer risikoen for feilstilling. God postural kontroll fører til bedre hodekontroll og øker 
mulighetene for aktivitet og årvåkenhet. Vi har dermed mulighet til å både korrigere og opprettholde 
posisjoneringen av overkroppen. 

Posisjoneringsseler
Sammen med hoftebeltet gir sternumstøtten eller H-beltet god støtte for posisjonering av overkroppen, noe som 
gir forutsetninger for bedre hodekontroll.

• Konsentrert støtte over 
brystbenet

• Motvirker fall fremover

• Holder skulderpartiet på 
plass og motvirker rotasjon

• Passer godt de som bruker 
sonde

Sternumstøtte H-sele 
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Flexfunksjon/hoftevinkeljustering

Dynamiske støtter gir bevegelsesfrihet, variasjon og kan gi en beroligende effekt ved ekstensjonsspastisitet. 
Sittesystemet er utstyrt med et flexledd som gjør ryggstøtten fleksibel. Ryggen er justerbar i hoftevinkelen, noe 
som bryter spastisiteten og flexleddet fanger opp kraften og dermed beholder posisjonen i sittende stilling. 

Hodeposisjonering/Eksempel

Aktivt pannebånd HeadActive Heads Up Pro Serie

Zitzi Delfi Pro
Størrelser
Abduksjon
Maks brukerhøyde
Maks brukervekt
Akselhøyde
Kroppsbredde
Setebredde 
Setedybde

4 størrelser
-9/+18°
170 cm
90 kg
17-40 cm
14-31 cm
12-38 cm
14-45 cm

• Sittesystemet er spesielt utviklet for 
brukere med sittestillingsutfordringer.

• Sittesystemet vokser med brukeren.

• Krasjtestet og godkjent.

• Verktøy til justering er integrert i ryggen 
og dermed alltid tilgjengelig.

Alle trekk kan vaskes 
på 600C

OBS! Velg forsterket rygg når brukeren har
høy tonus
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Tilbehør - Zitzi Delfi Pro
Art.nr. HMS nr. 
374001 166644
374002 161711

374015 164011
374016

374018

153067

164012

164013

238633

374017

153066

163993

238632

Beskrivelse
Sternumstøtte Pro str. XS 
Sternumstøtte Pro str. S

H-sele Pro str. XS
H-sele Pro str. S

H-sele Pro str. L

Armstøtte utsvingbar str. 2

H-sele Pro str. M

Armstøtte utsvingbar str. 1

374003 167317 Sternumstøtte Pro str. M
374004 189445 Sternumstøtte Pro str. L



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

Tilbehør - Zitzi Delfi Pro

ProSerie enkel nedre

ProSerie Plush

Antirotasjonsbelte

Overarmsstøtte

ProSerie Junior

Standard hodestøtte

Hoftebelte

Armstøtte

ProSerie Voksen

Sternumstøtte Pro

Standard bord

Bekkenstøtte

ProSerie Mini

H-sele Pro

Støttebord

Hoftestøtte
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Fotstøtte Delt fotstøtte Justerbar fotstøtte Delt justerbar fotstøtte

Flex fotstøtte Fotstøttepolstring Leggstøtte Fotkasse

Leggstøttepolstring Ankelstøtte Fotbånd Armbånd

Kjørebøyle Adapterplate Monteringsplate Lekebøyle
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Størrelser/Mål
Hvilken størrelse på sittesystem bør jeg velge?

Delfi pro str. 0
Delfi pro str. 1
Delfi pro str. 2
Delfi pro str. 3
Delfi pro str. 4

- ca. 14-20 cm i setedybde/lengde ca. 60-80 cm
- ca. 17-27 cm i setedybde/lengde ca. 70-100 cm
- ca. 23-33 cm i setedybde/lengde ca. 90-130 cm
- ca. 30-40 cm i setedybde/lengde ca. 120-160 cm
- ca. 35-45 cm i setedybde/lengde ca. 140-170 cm

Det er setedybden som er viktigst i første omgang, når man skal velge størrelse. Det skyldes at bredden tilpasses 
til brukerens bredde med ryggens kroppsstøtter og bekken. 

Hvilken størrelse på understell bør jeg velge?

Delfi pro str. 0
Delfi pro str. 1
Delfi pro str. 2
Delfi pro str. 3
Delfi pro str. 4

- Flipper G2 str. 2 / Guppy G2 str. 1
- Flipper G2 str. 2 / Guppy G2 str. 1 
- Flipper G2 str. 2 / Guppy G2 str. 1 
- Flipper G2 str. 3 / Guppy G2 str. 1,2*
- Flipper G2 str. 3-4 / Guppy G2 str. 1*,2* / Seabass str. 1

* avhengig av hjulstørrelse
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Guppy G2 er utviklet for 
å passe de fleste sitte-
systemer på markedet og 
anatomiske seter (støpte 
seter). 
Ulike hjul for å møte 
mange behov.

Størrelser
Hjul
Belastningsvekt
Tilt
Sittehøyde
Farge
Setebredde
Vekt
Kollisjonstestet

2 str.
16”, 20”, 22”, 24”
75 kg
0-30° alt. -5°-25°
46 cm
Sort
41/46 cm
15 kg
Godkjent

Flipper Flex G2 er et 
understell som egner 
seg for både innendørs 
og utendørs bruk. Velg 
mellom 12 ”eller 16” hjul. 
Understellet er også 
utstyrt med gass-
fjær-dempet tilt. 
Tilgjengelig i elektrisk og 
manuell versjon. Tilt in 
space forbedrer vekt-
fordelingen.

Størrelser
Design
Belastningsvekt
Tilt
Høydejustering
Totalbredde
Totallengde
Vekt

1 str.
2 stk. 
95 kg
0-30° alt. -5°-25°
32-68 cm*
64 cm
83 cm
31 kg

* Dimensjonene angir høyden på 
understellet og endres avhengig av hvilket 
setesystem du velger

Understellet er utstyrt med 
125 mm hjul for enkelt å 
rulle over teppekanter, 
terskler og andre 
hindringer. Det fins to 
varianter av heve- og 
senkemekanisme, elektrisk 
eller manuell. Tilt in space 
forbedrer vekt-
fordelingen.

Størrelser
Design
Belastningsvekt
Tilt
Høydejusterbar
Totalbredde
Totallengde
Hjul, standard

3 st (stl. 2, 3 og 4)
7 stk.
50/75/130 kg
0-30° alt. -5°-25°
28-64cm/35-71 cm*
59 cm
65/77/82 cm
125 mm

* Dimensjonene angir høyden på understellet og 
endres avhengig av hvilket setesystem du velger. 
De høye verdiene gjelder størrelse 4.
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Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

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


