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Optimal støtte til bækken, krop og ben.
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VARILITE 2-punkt hofteseler er designet med eller uden puder, der yder
optimal komfort, bækkenstøtte og stabilitet.VARILITE 2-punkt hofteseler kan
justeres ved træk i en D-ring , væk fra brugerens midterlinie. Leveres i størrel-
se extra small til Large.

VARILITE 4-punkt Y-seler yder træk i fire retninger, der kan være nød-
vendigt til brugere med moderat til svære positioneringsbehov, som bækken-
rotation og lignende. En 4-punkt Y-sele kan være mere effektiv end en 2-punkt
hoftesele til at fastholde bækkenet i en komfortabel og stabil position.
VARILITE 4-punkt Y-seler kan justeres ved træk, i en D-ring ,væk fra bruge-
rens midterlinie. Leveres i størrelse extra small til Large.

VARILITE brystsele er designet med en D-ring, så den er enkel at justere
for brugere med nedsat håndfunktion. Kan monteres til justering for højre og
venstre hånd. One size.

VARILITE brystsele kontur er designet til optimal anatomisk pasform og
komfort. Med en dynamisk strop, der giver brugeren mulighed for at bruge
selen som statisk eller dynamisk. Dynamisk bevægelse er fordelagtig under
funktionelle aktiviteter, som at række efter noget, eller for brugere med spa-
stisitet. Den dynamiske positioneringsstrop er placeret på toppen af puderne.
En elastisk strop er fastgjort i en glider i forbindelse med topgjorden. Når
gjorden strammes til gennem glideren, elimineres den elastiske strop, der giver
den dynamiske effekt (Fig.1). Når gjorden løsnes vil den elastiske strop igen
tillade brugeren mulighed for bevægelse (Fig.2).

En brystsele kontur bør altid bruges sammen med en hoftesele og
det er nødvendigt med et stabilt og solidt rygsystem .
VARILITE brystsele kontur leveres i størrelse extra small til Large.

VARILITE Band-it er en ankelbespænding ideel til brugere med dårlig kon-
trol af benene, spastisitet og lignende. VARILITE Band-it er designet med en
pude der giver god tilpasning og komfort om anklen. Den giver mulighed for
dynamisk og statisk støtte som VARILITE brystsele kontur.
Der er vigtigt at brugeren benytter sko og strømper når Band-it
benyttes. VARILITE Band-it leveres i størrelse extra small til Large.

Fig. 1 - Stroppen statisk Fig. 2 - Stroppen dynamisk
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