
VARILITE ™

SÆDE
TILBEHØR

Enhver kørestolsbruger er individuel.
VARILITE Cheat Sheets er et værktøj til
siddespecialisten ved specialtilpasning af
siddestilling, for at imødekomme den
enkelte brugers behov.
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Varilite sædetilbehør hjælper siddespecialisten med at special-

tilpasse brugerens sædesystem.

VARILITE Rigidizer er

 

en

 

fast

 

sæde-
indsats, til

 

montering

 

under

 

puden, for

 

at
imødegå

 

problemer

 

på

 

kørestole

 

med
hængekøjesæder.
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VARILITE Rigidizer sædeindsats er fremstillet af holdbart 6 mm krydsfiner
og kan leveres i størrelser fra barn til voksen. Det anbefales at sædeindsatsen
monteres inde i pudens betræk under puden. Med VARILITE Rigidizer i
pudens betræk får brugeren fordele som bedre siddende balance, en mere
naturlig bækken stilling, større ekstension af rygraden og en generel bedre
komfort.Alle VARILITE betræk er syet så der er plads til  sædeindsatsen.
OBS! Bør IKKE bruges til puder hvor der er mulighed for at sidde igennem.

VARILITE Cheat sheets. Alle kørestolsbrugere er forskellige. VARILITE
Cheat sheets er specielfremstillet tilpasningsskum, der er et værktøj til sidde-
specialisten ved specialtilpasning af siddesystemers generelle pasform, følelse
og funktion, for at imødese brugerens specielle behov.

Muligheder for brug af Cheat sheets
Tilskær til ønsket facon. Fjern den aftagelige hinde over klæbestoffet og mon-
ter Cheat sheets på en ren og tør overflade. Formes efter behov og hjørner
og kanter afrundes. Monter eventuelt et ekstra glat lag.
VARILITE Cheat sheets er meget anvendelige ved specialtilpasning af
VARILITE Pro-Form kontur formede base. Cheat sheets kan bruges til at
opbygge abduktions- og lateral støtte og forbedrer kontakten for bedre tryk-
fordeling.
Andre forslag til brug af Cheat sheets:
• Bygge konturer på flade sædesystemer.
• Modificere rygsystemer til kyfotisk holdning.
• Polstre ekstra støtte på hovedstøtter, sidestøtter, lårstøtter og armlæn.
• Udglatte skarpe kanter på kørestole og tilbehør.


