
Gir de små støtten de trenger for å 
kunne utføre store ting
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Squiggles åpner 
opp for et hav av 
muligheter

Det er lett å se hvorfor Squiggles er 
en favoritt hos barn og deres familier 
når det kommer til sittesystemer. 
Squiggles kombinerer komfort og støtte. 
Sittemodulen tillater barnet å utforske og 
gjøre hverdagslige gjøremål som å spise 
middag, gjøre lekser, eller se en film med 
søsken. Mulighetene er uendelige med 
støtte fra Squiggles! 

PERFEKT DESIGNET FOR ET 
BARNS UNIKE BEHOV

• Squiggles er ikke en nedskalert versjon av et annet sete. 
Barnet vil dermed ikke bli overstøttet i Squiggles, hvilket 
tillater barnet å nå sitt fulle utviklingspotensial. Barnet kan 
oppnå store ting, og likevel strebe etter mer. 

• Fleksibel bekkenstøtte som kan formes etter barnets 
fasong, støtter nedre del av ryggen i ønsket stilling ved 
å oppmuntre til en gradvis framovertiltet stilling i bekken 
og strekk i nedre del av overkroppen. 

• Den valgfrie skulderstøtten er vinkeljusterbar, og vil 
hjelpe med å bringe barnets hender til midtlinjen

• Squiggles er morsom, fargerik og i et alderstilpasset 
design – noe som gjør sittemodulen populær både hos 
barnet og barnets familie. 
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LAV POSISJONERING MULIG, 
IDEELL FOR BARN-TIL-BARN 
INTERAKSJON

• Squiggles øker mulighetene for inkluderende 
lek, læring og sosialt samvær i øyehøyde – gi 
barnet støtte til å være barn.

• Perfekt for bruk i barnehage, skole eller i 
hjemmet. 

EN NÆR PASSFORM GIR EN 
KOMFORT BARNET VIL ELSKE

• En tettsittende komfortabel passform gitt 
av setet- og ryggens form, sidestøtter 
som vikler seg godt rundt barnet, 
og den trygge og stabile støtten fra 
det polstrede, regulerbare 4-punkts 
bekkenbelte. 

• Tilpasningen av Squiggles til barnet vil gi 
en forbedret posisjonering, barnet bruker 
lite krefter på å holde seg oppreist, hvilket 
lar barnet og barnets personlighet skinne. 

• Squiggles kan 
kombineres med et 
utvalg av understell i 
ulike høyder og med 
ulike hjulstørrelser. 

TIPS!



James Leckey Design Limited has made every effort to ensure that the information contained 
in this document is accurate and up to date. At the time of going to print, the information 
presented is accurate to the best of the company’s knowledge. James Leckey Design Limited 
however, cannot accept responsbility for changes to product information after going to print. 

Tekniske spesifikasjoner
 Sete

Alder (ca.) 1-5

Barnets høyde Min 750mm/29.5”
Max 1100mm/43.3”

Max brukervekt 22kg/48.4lbs

Setedybde (rygg til knehase) Min 190mm/7.5”
Max 290mm/11.4”

Setebredde Min 160mm/6.3”
Max 260mm/10.2”

Hoftebredde (bredde mellom lårstøtter) Min 160mm/6.3”
Max 220mm/8.7”

Rygghøyde (høyde i sittende) Min 320mm/12.6”
Max 380mm/15”

Rygghøyde (med skulderstøtte) Min 420mm/16.5”
Max 480mm/18.9”

Brystbredde (mellom sidestøtter) Min 160mm/6.3”
Max 220mm/8.7”

Knebredde (mellom abduksjonskloss og siden av setet) 90mm/3.5”

Legglengde (fotsåle til knehase) Min 122mm/4.8”
Max 270mm/10.6”

Setehøyde (Hi-Low Chassis) Min 270mm/10”
Max 650mm/25”  

Ryggvinkel Prone 10°
Recline 25°

Fotplatevinkel Plantarflexion 10°
Dorsiflexion 10°

Bordstørrelse 460mm x 560mm (18.1” x 22”)
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Sunrise Medical
Delitoppen 3
1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no

www.SunriseMedical.no


