ZITSYSTEMEN

SEDEO PRO
Hoogwaardig, instelbaar zitsysteem met een hoog zitcomfort en makkelijk te
gebruiken en te bedienen. SEDEO PRO heeft een uitgebreid assortiment aan armsteunen,
armleggers, beensteunen, zitkussens, rugleuningen, hoofdsteunen en positioneringselementen.
Zo kan er voor jou de meest optimale zitpositie gecreëerd worden, waarbij je goed stabiel zit
en met ondersteuning en bewegingsvrijheid op de juiste plaatsen. Ook kan het zitsysteem
achteraf eenvoudig aangepast worden (‘meegroeiprincipe’), bijvoorbeeld bij veranderende
wensen.

KIES JE ZITSYSTEEM
SEDEO PRO, SEDEO ERGO,
UP SEDEO ERGO
SEDEO PRO

SEDEO ERGO

UP SEDEO ERGO

Klinische behoefte gebruiker

Gemiddeld tot hoog

Gemiddeld tot hoog

Hoog/staand

Zitbreedte

380 - 560 mm

400 - 560 mm

400 - 500 mm

Zitdiepte

400 - 600 mm

400 - 560 mm

400 - 540 mm

Rughoogte

530 - 720 mm

560 - 700 mm

560 - 610 mm

Sta op- functie

-

-

Ja

Lig- functie

-

Ja

Ja

Programmeerbare zitposities

-

Ja

Ja

Rughoekverstelling elektrisch

130º

175º

175º

Lengtecompensatie i.c.m.
biomechnische rughoekverstelling

100 mm (optioneel)

180 mm

180 mm

Drukontlastingherinnering

-

Ja

Ja

Kantelhoek

30º/ 50º

30º/ 50º

22º

Hoog/laag

300 mm

300 mm

200 mm

JAY & WHITMYER opties

Ja

Ja

Ja

Remote Seating app

-

Ja

Ja

Max. gebruikersgewicht

160 kg

160 kg

120 kg
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ZITSYSTEMEN

SEDEO ERGO

UP SEDEO ERGO

Hoogwaardig zitsysteem met gepatendeerde biomechanische rughoekverstelling en
een volledig assortiment aan programmeerbare zitposities. SEDEO ERGO ondersteunt je
effectief bij drukontlasting en zorgt ervoor dat je gedurende de hele dag goed gepositioneerd
zit. Daarnaast heeft het een herinneringsfunctie voor drukontlastig. De biomechanische rug
i.c.m. de herinneringsfunctie voorkomt het risico op onderuit schuiven tijdens het tot zitkomen.
Met de C-Me functie is het mogelijk de stoel tot 300 mm omhoog te brengen.

Hoogwaardig zitsysteem met gepatendeerde biomechanische rughoekverstelling
en een volledig assortiment aan programmeerbare zitposities en een sta op-functie.
Alle voordelen van het SEDEO ERGO zitsysteem met als aanvulling een solide sta-op functie
met een sta-hoek tot 85º. De sta-op functie vermindert het risico op decubitus, vergroot je
bereik en biedt voordelen voor je gezondheid en dagelijkse activiteiten.
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ZITSYSTEMEN

POSITIONERINGSOPTIES
De SEDEO PRO, SEDEO ERGO en ook UP SEDEO ERGO zitsystemen hebben een ruim assortiment aan armsteunen, armleggers, beensteunen,
zitkussens, rugleuningen, hoofdsteunen en overige positioneringselementen. Daarnaast kunnen ze ook gecombineerd worden met een
uitgebreid scala aan WHITMYER hoofdsteunen en JAY zitkussens, JAY rugleuningen en JAY positioneringselementen. Zo bieden we een
oplossing voor elke klinische behoefte, en zorgen we voor de best mogelijke positionering.

DRUKONTLASTING

EENVOUDIGE TRANSFERS

ZELF OVERAL BIJ KUNNEN

SNEL IN DE JUISTE ZITPOSITIE

De biomechanische rughoekverstelling
ondersteunt je effectief bij drukontlasting en
zorgt voor een optimale positionering; de hele
dag goed zitten! De rughoekverstelling gaat
altijd samen met een lengtecompensatie van
100 mm (SEDEO PRO) en 180 mm (SEDEO
ERGO & UP SEDEO ERGO).

Makkelijk je rolstoel in- en uitkomen. De
zitsystemen zijn allen voorzien van wegzwenkof opklapbare armsteunen en wegzwenkbare
beensteunen. Daarnaast zijn bij SEDEO ERGO
& UP SEDEO ERGO de laterale zijsteunen ook
wegzwenkbaar en uitneembaar. De voetplaat
van de centrale elektrische beensteun kan
bovendien helemaal tot de grond zodat je ook
staand een transfer kunt maken. Optioneel
zijn de transferhendels, voor extra ondersteuning bij het opstaan.

De hoog/laag- en kantelverstelling zorgen
ervoor dat je overal makkelijk bij kunt. Met
een zithoogte van slechts 415 mm met
SEDEO PRO en 445 mm met SEDEO ERGO
& UP SEDEO ERGO rijd je makkelijk onder
een tafel of in een aangepaste auto. Een
onafhankelijk leven!

Met SEDEO ERGO & UP SEDEO ERGO kun
je zes zitposities instellen die uniek zijn
voor jou. Of je nu wil gaan liggen, koken of
tv kijken, met slechts 1 druk op de knop ga
je naar de gewenste positie. Gemakkelijk
en praktisch!
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BEDIENINGEN & COMMUNICATIE

®

SWITCH-IT

REMOTE SEATING APP
ZITCOACH
De Remote Seating App, beschikbaar op SEDEO ERGO en UP SEDEO ERGO, werkt in
combinatie met de optionele bluetoothmodule en speelt een belangrijke rol in het
zitmanagement. Met deze app kun je zelf je drukverdeling bewaken en, indien gewenst, deze
gegevens per mail met je therapeut delen. De app registreert de belangrijkste zitposities zoals
zitkanteling, rugverstelling en beenpositie en de tijdsduur van deze posities.
DATA OVERAL EN WANNEER HET JOU UITKOMT.
De Switch-It Remote Seating App* meet de zithoeken en registreert de tijd die je in een
bepaalde positie zit, om je algemene gezondheid door zitmanagement te verbeteren en
decubitus te voorkomen.

De optionele bluetooth technologie zorgt voor naadloze verbinding met je rolstoel
Realtime rapporten kunnen worden gecreëerd voor de hoek en tijdsduur van zitkanteling,
rugverstelling en beenpositie
Rapporten kunnen met therapeuten en artsen gedeeld worden via e-mail
Helpt bij het opstellen van drukverminderingsplannen
Geeft een seintje als het tijd is om van positie te wisselen
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*Compatibel met Android® en Apple® iOS

