STERNUMSTÖD / STERNUMSTÖD PRO / STERNUMVÄST
Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den Europeiska hjälpmedelsmarknaden.
Fel dragriktning

Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00

Rätt dragriktning

Nedre infästningsbeslag
Zitzi Delfi Pro
- Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme för halsen.
- Selen MÅSTE användas i kombination med ett höftbälte!

Nedre infästningsbeslag
Zitzi Sharky

- Produkten ska monteras och anpassas av medicinskt / behörig personal.
- Positioneringsserien Support är inte avsedd att ersätta vårdpersonalens tillsyn.
Montering på sittsystem eller rullstol:
1) Montera först positioneringsbältet, SittBelt, med rätt dragriktning för att positionera och ev. korrigera brukarens bäcken optimalt
2) Montera sedan positioneringsselen, Sternumstödet, i rätt dragriktning för att positionera och ev. korrigera brukarens bäcken optimalt
3) Montera selens nedre fästpunkter snett nedåt så "högt" upp som möjligt. Se exempel nedan på infästning Sharky & Delfi
4) Montering av övre fästpunkter. Montera selens övre fäst- punkter i lämplig placering

Dragriktning, övre fästpunkter:
Dragriktningen för de övre fästpunkterna bör vara isamma höjd som axelpartiet
för att förhindra att axeln trycks nedåt. Vid behov finns förhöjningsstag att köpa
som tillbehör. (art. 3715)
Justering av Sternumstöd:
1) Drag åt sternumstödet med hjälp av infästnings-spännena
2) Kontrollera att tillräckligt utrymme för halsen

Tri-glide metoden

Efterkontroll: Kontrolleras vid varje ny insittning:
- dragriktningen // - trycket på bandet // - att det finns tillräkligt med utrymme vid hals // - placeringen av bälteskuddarna
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Alt. 1 - Vid montering på fast rygg - Öppningsbart bandlås fästs med skruv. OBS - Islagsmutterns taggar ska låsa i träryggen
Alt. 2 - Vid montering runt ramrören, trä bandet enl. bild "Triglide"
Alt. 3 - Vid montering på "hängmatterygg", används "fäste mellan körhandtag", (art. 7022)

Denna produkt är avsedd att användas för att säkert positionera en brukare. Produkten får ej användas som säkerhetsbälte under
transport, som fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada.
OBS! Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid
utföra en riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig
lämnas utan tillsyn när hjälpmedlet används.

Anatomic SITT AB

Tvättråd: 600, fintvätt. Ej torktumlare eller torkskåp
Garanti: 1 år. Använd endast reservdelar beställda från Anatomic SITT AB
Kontrollera kontinuerligt brukaren för att upptäcka ev. hudrodnad som kvarstår. Om detta uppstår, sluta genast använda selen
Kontroll av slitage: Kontrollera regelbundet banden, (speciellt vid fästpunkterna), och bälteskuddarna för att upptäcka ev. slitage
Produkten passar till sittsystem Zitzi Delfi, Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky & Anatomic SITS. För övriga kombinationer kontakta Anatomic SITT AB.
Återvinning En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall separeras efter materialtyp.

Art.nr. BR801-1

Daglig skötsel
Torkas enkelt av med en fuktig trasa och/eller desinfektionsmedel.

STERNUM SUPPORT / STERNUM SUPPORT PRO / STERNUM VEST
The Support Series is developed and CE-marked to fit wheelchairs/seating systems on the European Medical Aids Market.
Wrong direction

Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00

Right direction

Lower attachments
Zitzi Delfi Pro
- Make sure that there is enough space for the neck.
- The harness MUST be used in combination with a hip belt!

Lower attachments
Zitzi Sharky

- The Sternum support should be mounted by a medical / qualified therapist only.
- The positioning series Support is not intended to replace health care staff supervision.
Mounting on a seating system or a wheelchair:
1) First mount the Anatomic SITT positioning SittBelt, (See separate manual), for an optimal correct pelvis position.
2) Mount the lower attachments of the strap diagonally downwards with the enclosed Tri-glide buckle.
3) Mount the upper attachments in a suitable place with the enclosed buckles:
Alt. 1: When mounting on the stable back - Screw on the enclosed straplock
Alt. 2: When mounting around the frame tubes - Run the strap through the enclosed Tri-glide buckle
Alt. 3: When mounting the ”hammock back” - Use the ”holder between handles”, item 7022 + 3719

The direction of the upper attachments should be at the same level as the shoulders
to prevent the shoulders from being pressed down. If necessary, use raising
stays (Item 3715).
Adjustment of the Sternum:
1) Tighten the upper straps of the Sternum support.

Tri-glide

2) Make sure that there is enough space for the neck
Supervisory control: Check at every new adjustment:
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The pull direction of the upper attachments:

- the straps directions // - the pressure of the strap // - The space for the neck // - The position of the belt cushions.

Guarantee: 1 year. Only use spare parts delivered by Anatomic SITT AB.
Check the user continuously to discover any redness of the skin that remains. If such arises, you must immediately stop using the strap.
Wear control: Check the straps, (especially at the fix points), and the belt cushions to discover any signs of wear.
The product fits the seating systems Zitzi Delfi, Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky & Anatomic SITS. For other combinations, please contact Anatomic SITT AB.

Art.nr. BR801-1

Washing instructions: 600, softwash. Do not dry in a tumbler or drying cabinet.

This product is intended to securely position a user. The product should not be used as safety belt during transport, as restraint of
a person or in any other manner that could cause injury.
NOTE! The prescriber of the medical device, or someone with equivalent skills and knowledge of the patient and the medical
device, must always perform a risk analysis before use. If this analysis shows that there may be risk of serious injury, the patient
must never be left unattended when the medical device is used.

Anatomic SITT AB

Recycling: A worn out part or product should be disassembled and discarded. Separate and sort after material type.

