
Squiggles
Sittsystem



Det handlar 
om framsteg

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

Det handlar 
om framsteg





I nära samarbete med kunniga 
terapeuter känner vi ansvar och 
engagemang att hela tiden förbättra 
våra innovativa produkter. 
Squiggles sittsystem är nu ännu 
enklare att använda och justera, mer 
lätthanterligt för god omvårdnad 
och positionering samt erbjuder hög 
komfort och en stor mängd tillbehör.



Fördelarna är många med Squiggles 
sittsystem för de mindre barnen.  
Tack vare användandet av bättre 
material och vässad design är 
systemet nu mer bekvämt 
och lättanvänt.

Funktion
Löstagbara dynor och överdrag, maskintvättbara i 40ºC.

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

Komfort
Den 30 mm tjocka sittdynan av skum garanterar komfort 
vilket gör att barnet kan fokusera på annat....



Och vi erbjuder så
mycket mer!
Huvudstöd
Genom ett bredare 
konturerat huvudstöd  
erhålls ett bättre 
lateralt stöd.

Bålstöd
Konturerat axelstöd 
utökar rygghöjden med 
75mm.

Lättanvänd 
Låsmekanism på 
bordet.

Den polstrade 
handbågen kan 
användas i stället för 
bord på sulkys.

Bäckenstöd
Höftbälte med extra 
höftstöd passar 
barn med starka 
extensionsmönster.  

Justerbara höftstöd 
upp till 260 mm.

Ben & Fötter
Extra tjocka lårstöd, 
upp till 30 mm, 
förhindrar hypotona 
ben att falla ut åt sidan.
Sandaler som tillbehör 
positionerar foten 
stabilt.

Underrede
Hi-low underrede med 
en sitstilt på 30º.



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





10. Olika former av  
       huvudstöd

9. Format                           
     axelstöd  

16. Körhandtag

5. Justerbar        
    konturerad   
    rygg

4. Justerbart     
     bäckenstöd

13. Justerbar  
       ryggvinkel

3.  4 punkts höftbälte

17. Knäpolstring 

11. Justerbart fotstöd

15. Hi-low underrede  
       med justerbar tilt

6. Polstrade        
     bålstöd

12. Fotsandaler i  
       olika stl



Flexibel svankdyna, som 
formas efter barnets 
ländrygg och stödjer den 
nedre delen av ryggraden, 
uppmuntrar en viss 
framåtlutning i bäckenet 
och förlängning i nedre 
bålen.

Kilformad basdyna 
förhindrar att barnet glider 
framåt.

4-punkts höftbältet är 
justerbart för att ge ett 
säkert och stabilt stöd  
och polstrat för god 
komfort.

Bäckenstödet är också 
justerbart för optimerat 
posturalt stöd.

Den konturerade ryggen 
kan justeras utifrån 
barnets längd.

Polstrade bålstöd bidrar 
till att bevara en säker och 
upprätt position.

Bröstbältet kan enkelt 
fästas för ytterligare stöd 
samtidigt som barnet 
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bibehåller friheten att 
vara aktiv.

Ett stort urval av 
bålbälten hjälper barn 
som har behov av stöd 
för en upprätt position.

Det konturerade 
axelstödet kan justeras 
för att hämma ett 
extensionsmönster 
samt även förbättra 
förutsättningarna för god 
huvud- och bålkontroll.

Sitsen är kompatibel 
med huvudstöd från 
en rad olika ledande 
varumärken.

Den vinkelställbara 
fotplattan ger fötterna 
ett bra stöd och grundar 
för en god position 
även för överkroppen. 
Fotplattan är uppfällbar 
för att möjliggöra enklare 
förflyttningar.

Sandaler kan användas 
för att positionera fötterna 
säkert.

En justerbar 
ryggvinkel-mekanism 
bibehåller huvud- och 
bålpositionen om 
ryggvinkeln ändras.

Bord finns som tillbehör 
och möjliggör ett stort 
antal aktiviteter. En 
handbåge kan även 
fästas vid behov.

Hi-low chassit kan 
justeras från golv till 
bordshöjd så att barnet 
kan delta i ett brett 
utbud av aktiviteter 
från lekgrupp till 
måltid. Chassit har en 
vinkeljusterbar sitstilt 
för olika ställningar. 
Alla justeringar kan 
göras på ett säkert 
sätt med barnet kvar i 
stolen.

Körhandtaget tillåter 
en enkel förflyttning 
i hemmet eller i 
klassrummet.

Ytterligare knäpolstring 
finns som tillbehör
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7 Bröstbälte som tillbehör2. Kilformad basdyna.

14. Bord

1. Flexibel lumbar och sacrum dyna

8. Bålbälte



Storlekar

Squiggles sittsystem I grundutförandet ingår: 
Sitt- och ryggdel; svankstöd; lårstöd; fästplatta och lås 
(klädsel ingår ej)

Tillverkaren 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

Ålder (ca)

Max brukarvikt

Brukarlängd

Sittbredd  (avstånd mellan höftstöden)

Sittdjup  (ryggstöd till baksida knä)

Knäbredd  (avstånd mellan sida och abduktionskloss)

Fotstöd

Bröstbredd  (sidoavstånd)

Rygghöjd  (axelhöjd vid sittande) 

Höftvinkel

Säte till fotstöd  (Fotsula till knäts baksida)

Sitstilt - Hi-low underrede

Sitthöjd från golvet  (Easy underrede)

Sitthöjd från golvet  (Hi-low underrede)

Bordshöjd  (sits till överst på bordet)

Bord

Sittenhet  (minimimått för förvaring)

Hi-low underrede  (exkl. körhandtag)

1 - 5

22kg 

Min 750mm  Max 1100mm 

Min 160mm  Max 260mm 

Min 190mm  Max 290mm 

Max 90mm 

Plantarflexion 10º Dorsiflexion 10º

Min 160mm  Max 220mm 

Min 320mm  Max 380mm 

Intervall  -10º - +25 º 

Min 122.5mm  Max 270mm 

Vikt 6kg  Längd 370mm
Bredd 370mm  Höjd 400mm

Intervall  -10º - +30 º 

Min 280mm  Max 380mm 

Min 270mm  Max 650mm 

Min 115mm  Max 170mm 

460mm x 560mm 

Vikt 9kg  Längd 640mm
Bredd 540mm  Höjd 315mm

Vikt 4.5kg Längd 630mm
Bredd 525mm  Höjd 265mm

Easy underrede (exkl. körhandtag)

Rygghöjd  (med axelstöd) Min 420mm  Max 480mm 

Sitstilt - Easy underrede Intervall  -10º - +20 º

Underreden Fästsystem

Fästplatta ‘A’ 
Standard 300mm system för 
Invacare Spree XT, Sunrise 
Quickie TS, Spree.

Hi-low inomhus 
underrede med 
fotpedal

Easy 
Underrede
Manuellt 
reglage

Körhandtag med ett Easy- 
och ett Hi-low underrede

Squiggles sittenhet på ett 
Kimba Neo underrede

Squiggles sittenhet 
på ett Otto Bock Discovery 
underrede 360mm brett



Fotstöd

2,5 cm extra ilägg

Mysklädsel till Kimba 
Sulky

Orange klädsel

Huvudstöd plant inkl 
överdrag

Fotsandaler

Regnskydd
(endast vid 
använding av sulky) 

Blå klädsel

Axelstöd inkl klädsel

Huvudstöd plant 
med sidostöd inkl 
överdrag

Huvudstöd inkl 
överdrag

Handbåge

Abduktionskloss

Grön klädsel

Bålstöd 
sidosvängbara inkl 
överdrag 

FärgerSittenhet

Sittsystem:
Sittskal

Höftbälte

Polstring för bord

Överarmsstöd

Soltak

Bålstöd fasta inkl 
överdrag

Bord

Huvudstöd - utan 
polstring. Endast 
strukturen.

Bålbälte

Rosa klädsel 

Bröstbälte

Tillbehör



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 ur ett terapeutiskt 
perspektiv. Genom djupgående 
kliniska forskningsstudier vid ledande 
universitet och omfattande tester 
tillsammans 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 
föräldrar.

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

- 
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