
Mygo 
Sittsystem



Större, 
Bättre,  
Starkare.

Vi arbetar tillsammans med brukare, 
terapeuter och vårdare för att utforma 
produkter med både klinisk och 
personlig inriktning. Med stöd av den 
senaste forskningen och bred klinisk 
erfarenhet skapar vi praktiska lösningar 
som lätt integreras i familjelivet. 
För oss är det självklart att alla ska 
kunna delta, njuta, göra och uppleva 
eftersom det är det som är att leva livet!



24 timmars
postural kontroll för
spädbarn, barn och 

vuxna
- sova, sitta,

stå,  gå, hygien, toalett

Större, 
Bättre,  
Starkare.



Funktionellt
Löstagbara dynor och överdrag, maskintvättbara i 40ºC.

Stabilitet
Förstärkt rygg och sittenhet.

Hållbarhet
Skruvar levereras med antivibrationsbrickor för att 
förhindra att skruvarna lossnar över tid. Produkten 
levereras alltid med en insexnyckelsats.

Stöd
Fästpunkter för bäckensele och förstärkt 
abduktionskloss för att möta brukare med starka 
extensionsmönster. 

Vi har inte bara gjort den nya Mygo större, 
den är lättare och mer hållbar också! 
Genom nya konstruktioner & material har 
vi gjort ett antal viktiga designförändringar 
så att Mygo sittsystem nu är mer 
funktionellt, hållbart och erbjuder 
ännu bättre stöd. 



Huvudstöd
Genom ett bredare 
konturerat huvudstöd  
erhålls ett bättre 
lateralt stöd.

Bålstöd
Utökad  rygghöjd 
med 100 mm (kan 
även monteras på 
äldre modell Mygo. Ny 
ryggdel krävs).

Armstöd
2 tillval på höjder:
Storlek 1: 160 – 210mm
Storlek 2: 210 – 260mm.

Bäckenstöd
Bäckensele och 
höftstöd.

Förlängd  
sittdjupsjustering med  
50mm.

Sittdynan förlängd 
med 50 mm för ökad 
tryckavlastning.

Sittdynans design 
med hel dyna ger ökad 
komfort för barnet.

Ben & Fötter
Större windsweeping 
intervall: 30º 
abduktion.

Ytterligare avfasning 
vid knävinkel

Två fotstödsalternativ 
för ett större 
inställningsintervall: 
Storlek 1: 200 – 350mm
Storlek 2: 315 – 465mm. 

 





Hållning 
Funktion 
& Komfort
Den banbrytande designen av 
Mygo Sittsystem är resultatet 
av över 25 års erfarenhet och 
samarbete med föräldrar, 
terapeuter, tekniker och barn 
från hela världen. Den är 
utformad av terapeuter för 
optimal hållning, funktion och 
komfort.



3. Format axelstöd/         
    förlängd ryggdel

5. Benstöd

4. Större format 
     huvudstöd

1. Bäckensele 
    och höftstöd

2. Avfasad, hel    
    sittdyna



Bäckenselen i 
kombination med 
höftstöden ger barn 
med hög tonus en bättre 
proximal positionering.

Hel sittdyna med sittgrop 
för att hindra barnet 
från att glida framåt 
genom ett ökat stöd för 
sittbensknölarna
(tuber ischii)

Format axelstöd/förlängt 
ryggstöd ger ett ökat stöd 
när barnet växer.

Större format huvudstöd 
även kompatibelt 
med andra, ledande, 
avancerade huvudstöd på 
marknaden.

Storlek 1 passar 
windsweeping upp till 
10º abduktion eller 12º 
adduktion. 
Storlek 2 passar 
windsweeping upp till 
30º abduktion eller 12º 
adduktion.

1.

2.

3.

4.

5.

5. Sittdyna i position windsweeping 5. Sittdyna i position abduktion alt.      
adduktion.

2. Bäckensele

1. Separata höftstöd



10. Justerbara   
       bålstöd

12. Justerbara           
       armstöd

17. Körhandtag

9. Justerbar              
     höftvinkel

8. Justerbart   
     ryggstöd

16. Hi-low  
       underrede

7. Justerbart  
     svankstöd

6.  Höftbälte 4-punkt

15. Fotsandaler i         
      olika storlekar

14. Justerbara 
       fotstöd



11. Bröstbälte 13. Bord10. Justerbara bålstöd

6. Höftbälte 4-punkt

Höftbältet med fyra 
fästpunkter  ger 
en säker och stabil 
grundpositionering, mjuk 
och skön komfort samt 
justerbart i bredd för bästa 
passform.

Det flexibla svankstödet 
kan formas för att passa 
varje barns individuella 
behov. Funktionen ger 
ett bra stöd i ländryggen 
och uppmuntrar en 
lätt framåttippning av 
bäckenet vilket också ger 
en naturlig uppsträckning 
av bröstryggen. Vid fall 
av lumbar lordos kan 
svankstödet istället 
formas för att ge ett så 
bra stöd som möjligt 
och upprätthålla en 
komfortabel position.

Höjdjusterbart ryggstöd
(100 mm)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Justerbar ryggvinkel 
upprätthåller korrekt 
position av nackstöd och 
bålstöd när inställning av 
höftvinkeln ändras.

Justerbara bålstöd 
säkerställer en trygg och 
upprätt positionering.

Bålbälten i olika utföranden 
säkerställer en upprätt 
position utan att begränsa 
rörlighet.

Mjuka justerbara armstöd 
kan enkelt monteras av för 
smidiga förflyttningar i och 
ur. 

Bordet inbjuder till en 
mängd aktiviteter. Kan 
kombineras med en båge 
vid behov.

Individuellt justerbara 
fotplattor säkerställer en 
stor understödsyta som 
grundar för en maximal 
möjlig uppresning av 
överkroppen. Uppfällbara 
fotplattor underlättar vid 
förflyttning i och ur.

Fotsandaler eller 
vristhållare kan enkelt 
monteras.

Underredet Hi-Low med 
ställbar höjd möjliggör 
en rad aktiviteter. 
Tiltfunktionen är integrerad 
och samtliga justeringar 
kan göras med barnet kvar 
i sitsen.

Körbåge/handtag möjliggör 
enkel fysisk förflyttning 
av sittsystemet både inne 
och ute.





När det gäller sittsystemet Mygo 
så har det alltid handlat om att 
tillfredsställa posturala och 
känslomässiga behov hos små 
barn och deras familjer. 
Mygo sittsystem hjälper med 
sina ljusa färger och sitt kliniska 
syfte, barn med olika behov 
att utföra vardagliga uppgifter 
hemma, i klassrummet...
ja överallt, där det behövs.



Mygo Sittsystem

Sittsystem

Storlek

Ålder  (ca)

1

3 - 10

2

8 - 14

Max brukarvikt

Brukarlängd

Sittbredd

Sittdjup

Knäbredd

Fotstöd:
Abduktion
Adduktion
Plantarflexion/Dorsalflexion

Min 18kg
Max 50kg
Min 105cm
Max 150cm
Min 200mm
Max 325mm
Min 270mm
Max 420mm
Min 90mm
Max 110mm

8º
12º
10º

Bröstbredd

Rygghöjd

Höftvinkel

Säte till fotstöd  (Fotsula till knäts baksida)

Sitthöjd från golvet

Armstödshöjd

Bord

Sittenhetens vikt

Min 170mm
Max 270mm
Min 360mm
Max 470mm

Min 215mm
Max 350mm

Intervall -10º - +25º

Min 360mm
Max 700mm
Min 160mm
Max 210mm

550 x 480mm

10kg

Min 18kg
Max 60kg
Min 127cm
Max 168cm
Min 220mm
Max 345mm
Min 350mm
Max 470mm
Min 120mm
Max 140mm

8º
20º
10º

Min 170mm
Max 270mm
Min 460mm
Max 570mm

Min 315mm
Max 470mm

Intervall -10º - +25º

Min 360mm
Max 700mm
Min 210mm
Max 260mm

550 x 480mm

14.5kg

Underreden

Inomhus - gasfjäder fotpedal

Inomhus - hydraulisk fotpedal

Inomhus  - elektriskt höjdjusterbar

Inom- och utomhus - gasfjäder fotpedal

Inom- och utomhus - hydraulisk fotpedal

Inom- och utomhus - elektriskt  höjdjusterbar

Sitstilt

Min 340cm Max 655cm

- 10º               +25º    
  

Min 325cm Max 615cm

Min 370cm Max 675cm

Min 390mm Max 690mm

Min 380mm Max 670mm

Min 420mm Max 710mm



Grundutförande:
 
Sits 
Ryggstöd
Svankstöd
Lårstöd
Adapter

Underreden

Hi-low underrede
Endast inomhus.
4” länkhjul

Gas fotpedal
Hydraulisk fotpedal
Elektriskt

Hi-low underrede - 
Inomhus / Utomhus
Drivs med fotpedal.
12” bakhjul
5” länkhjul

Gas fotpedal
Hydraulisk fotpedal
Elektriskt

Mygo sittenhet på ett 
Otto Bock Discovery 
underrede.

Fästsystem

Fästplatta A Fästplatta B
för Discovery 
400mm

Fästplatta C
för Discovery 360mm

Sittenhet

Färger

Komplett klädsel 
innehåller:

Ryggdyna
Sittdyna
Svankstödsdyna
Lårstödsdyna

Orange Blå Rosa Grå

James Leckey Design Ltd försäkrar att alla produkter uppfyller 93/42/EEC riktlinjer samt standarden EN12182 för Hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättningar – Allmänna krav och provningsmetoder. Orderformulär och reservdelskatalog finns på begäran 
eller on-line på www.ottobockdoc.se

Sittskal
Storlek 1

Sittskal
Storlek 2

Mygo sittenhet på ett 
Kimba sulkyunderrede



Tillbehör

Bålstöd fasta inkl överdrag 
(svart)

Huvudstöd plant med sidostöd 
inkl överdrag

Nackstödsfäste 
(för kombination med Otto 
Bocks övriga nackstöd).

Fäste för huvudstöd 15x15 mm

Armstöd stl 1 alt. 2 Dynamisk rygg-/höftvinkel 100Nm
Dynamisk rygg-/höftvinkel 150Nm

Bålbälte stl S, M, L

BröstbälteExtra ryggdyna i kombination 
med fasta bålstöd

Bålstöd sidosvängbara 
inkl överdrag 

Axelstöd inkl klädsel

Huvudstöd stl L inkl överdrag



Fotstöd stl 1 alt. 2 Fotsandaler inkl remmar stl S,M,L

Soltak

Gluteuskil Knästöd

Bord
Handbåge

Polstring för bord

Extra plösar höftbälte

Bäckensele stl 0, 00 HöftstödHöftbälte stl S, M



Leckey, sedan 1983, en 
erkänd världspionjär i 
forskning och utveckling 
av produkter som hjälper 
barn och vuxna med 
funktionshinder att må 
bra och delta aktivt i 
vardagliga aktiviteter.

Vi arbetar med produktdesign och 
utveckling från ett terapeutiskt 
perspektiv. Genom djupgående 
kliniska forskningsstudier vid 
ledande universitet och omfattande 
tester med arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster, brukare och deras 
familjer, utvecklar vi produkter 
av god kvalitet. Fokus ligger på 
posturalt stödjande, familjevänliga 
produkter för all daglig vård i livets 
alla skeden.

Leckey’s erfarna team av 
terapeuter, designers och 
konstruktörer utvecklar produkter 
som väl uppfyller vårdpersonalens 
kliniska behov. Samtidigt läggs 
stort fokus på brukarens sociala 
behov och ett aktivt liv. Produkterna 
anpassas från ett tidigt barnstadium 
och livet ut, hela tiden i ett nära 
samarbete med vårdpersonal 
och föräldar. 

Tillsammans gör vi pålitliga, 
hållbara , beprövade och 
högkvalitativa produkter som gjort 
oss kända i hela världen.





24 timmars
postural kontroll 

för spädbarn, 
barn och vuxna

- sova, sitta,
stå,  gå, hygien, 

toalett
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Produktion:
Leckey
19C Ballinderry Road
Lisburn
BT28 2SA
Northern Ireland
United Kingdom

Återförsäljare Sverige:

Otto Bock Scandinavia AB
Koppargatan 3
60114 Norrköping

T: +46 (0)11-28 06 00
F: +46 (0)11-31 33 80
E: info@ottobock.se
W: www.ottobock.se 


