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R82 Scallop
Lett, bærbart og fleksibelt sitteskall
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R82 Scallop
 

Forestill deg at hele familien sitter sammen. 

Vi kjenner alle den gode følelsen av å hygge seg med venner og familie, uansett om det er ved 

spisebordet eller på skolen. Dessverre kan det være vanskelig å finne en sitteplass til et barn med 

spesielle behov. Det er her Scallop kommer inn. Det er et unikt sitteskall som fokuserer på tre

faktorer: enkelhet, bærbarhet og allsidighet. Det er en god løsning for dem som trenger ekstra  

støtte når de sitter på gulvet eller på en stol. Setet er lett og smart og gjør det mulig for  

barnet å delta i hverdagsaktiviteter med hele familien. Scallop kan brukes til forskjellige  

aldersgrupper og til et mange forskjellige aktiviteter. 

scallop
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En størrelse til deg,  
en størrelse til alle!
For å dekke alles behov har vi utviklet et sete som passer alle. Scallop kommer i fire størrelser, i to 

utgaver og i fire farger som er vendbare.  

Hvilken passer til din stil?

... rød og blå i større
lse 4

... blå og rød i størrelse 3
... grønn og grå i størrelse 2

... grå og grønn i størrelse 1

Lett 

Bærbar (lav vekt) 

Allsidig 

To i étt-produkt – kan brukes på gulvet eller i en stol

Brukervennlig

Enkel å legge sammen uten bruk av verktøy

Puten kan enkelt tas av for rengjøring 

Hvorfor skal du velge Scallop? 
Fordi den er ...

Den skal kunne bæres

... lav vekt
 og lett å 

ta med
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... grå og grønn i størrelse 1

Den skal kunne bæres

... lav vekt
 og lett å 

ta med

Husk at ta med søsknene mine

Jeg veier  
under 2 kg

Du kan ta meg med overalt legg i håndkle og solkrem og ta meg 
med på stranden
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"Scallop, 
perfekt t

il 

tidlig tilt
ak"

Hva kan Scallop?
Scallop er utviklet i samarbeid med brukere, familier og fagfolk  
med fokus på å:

Gjøre det mulig å sitte med minimal 
støtte

Gi brukeren mulighet for å sitte ved 
spisebordet i en vanlig stol 

Forhindre at brukeren sitter i W-stilling 

Gi sensorisk stimuli 

Fremme en bedre sitteposisjon

Øke den posturale kontrollen 

Støtte den sittende stilling ved tidlig tiltak 

Folde seg rundt overkroppen når brukeren lener 
seg tilbake, noe som gir stabilitet og trygghet
  
Stimulere den sittende balansen 

Fremme aktiv deltagelse

Setet kan lett håndteres og tas med takket være  
bærestropper og lav vekt.
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*GMFCS (Gross Motor Function 
Classification System; klassifiserings-
system til bestemmelse av motorisk 
bruttofunksjonsevne)

Nivå I Nivå II Nivå III

 

"Scallop, 
perfekt t

il 

tidlig tilt
ak"

Passer Scallop til meg?
 
Dette produktet er velegnet til barn med GMFCS nivå 1-3*; barn som har bruk for litt ekstra hjelp 

når de sitter på gulvet eller på en stol. Scallop er også fantastisk til barn med innlæringsvansker, 

som f.eks autisme, da setet gir følemessig stimulering, noe som bidrar til å berolige dem, slik at 

de kan slappe av og konsentrere seg når de sitter i setet. Takket være den ekstremt lave vekten 

kan Scallop tas med overalt, helt problemfritt. Scallop er den perfekte og enkle, bærbare  

løsningen, uansett om dere skal på piknik i parken, i klasserommet, besøke bestemor eller på en 

fin restaurant.
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Størrelse 1 og 2

Størrelse 3 og 4

Det skal være lett
 

Scallop er utviklet med fokus på at det skal være lett og ukomplisert. Setet består av et fleksibelt skall 

som gir stabilitet uten å forhindre bevegelse, og holdes sammen med borrelås. Scallop leveres med en 

behagelig og smart pute, to stropper, to bærehåndtak, et belte og en setebeskytter. 

Det er da lett! 
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Borrelås til justering av skallet
 
Avtagbar pute gir enkel rengjøring

3-punktssele til størrelse 1 og 2
 
2-punktssele til størrelse 3 og 4

To festestropper til stol

To bærehåndtag, setet er lett å transportere

Seteputen gir ekstra komfort.

Ikke noe besvær, ikke noe tull, ikke noe stress, bare ...
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Slik måler du brukeren for å 
kunne velge og bestille Scallop i 
riktig størrelse

Der er fire størrelser å velge mellom.  

For at du skal få mest mulig glede av din 

Scallop er det viktig at du velger riktig 

størrelse.  

Bruk oversikten for å finne brukerens mål, 

slik at du finner den størrelsen som passer 

best.

A
B

Brukerens mål

Bestilling*

Hoftebredde (A)

Art.nr. for rød/blå pute

HMS-nr.

Rygghøyde (B)

Art. nr. for grå/grønn pute

Maks. brukervekt/ 
belastning

 15-21 cm  

 31991051-1CR21F  

31991051-1CR43F

 33-38 cm

 15 kg

  Størrelse 1 Størrelse 4  Størrelse 3  Størrelse 2

21-24 cm 

31991051-2CR21F

31991051-2CR43F

38-42 cm 

22 kg

 24-27 cm

31991051-3R21F

31991051-3R43F

 42-47 cm

 29 kg

27-38 cm

31991051-4R21F

31991051-4R43F

47+ cm

70 kg

Putene kommer i 2 fargekombinasjoner: 
Rød på den ene side og blå på den andre - 
eller grønn på den ene side og grå på den 
andre. Snu puten for ønsket farge.
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Kristoffer, 10 år, har spastisk lammelse

"Det her er første gang, 
jeg sitter ved et bord i 
en vanlig stol."

Kristoffers historie 
 

Kristoffer er 10 år og har diagnosen spastisk lammelse. Til daglig kommer han seg rundt i sin 

aktive rullestol. På skolen og hjemme sitter han enten i rullestolen eller en kontorstol. Som de 

fleste andre barn elsker han å leke med sin lillesøster Kristine og sin beste venn Daniel. Noen 

av hans yndlingsaktiviteter er å spille Playstation, ballspill og mye mer. Kristoffer sliter når han 

skal sitte på gulvet, og han har aldri kunnet sitte ved bordet på en vanlig stol. Kristoffer og 

hans familie lette etter et sete som kunne støtte hans sittebehov, både på gulvet og på en 

stol. 
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Kristoffer

"Kan jeg lene meg 
tilbake i den der?"

"Kristoffer er normalt veldig nervøs i forhold til nye ting. jeg er 
overrasket over at han omgående var så tøff med dette produktet!"

"kan jeg ta
den med hjem?"

Kristoffers terapeut

Kristoffer

Til vår glede fikk vi lov til å besøke Kristoffer på skolen. Kristoffer er rullestolbruker og han har 
ofte vanskeligheter med å sitte på gulvet. Han pleier derfor å lene seg fremover med rund rygg 
for å holde balansen, og det er ekstremt vanskelig for ham å gjøre noe med hendene uten å falle 
bakover. 

Under vårt besøk spilte vi ball med Kristoffer mens han satt på gulvet uten støtte. Dessverre  
kunne han ikke ta tak i ballen uten å falle bakover når han løftet armene for å gripe ballen. 
 

Etter det tilbød vi Kristoffer å prøve å leke samme lek med å ta tak i ballen mens han satt i en 
Scallop. Kristoffer satt i en Scallop i størrelse 3, og resultatene var fantastiske! Ikke nok med 
at han nå kunne ta tak i ballen; han kunne også kaste den tilbake. Kristoffer satt behagelig i 
Scallop, og han hadde det veldig gøy med ball-leken!

Scallop ga Kristoffer den støtten han hadde bruk for uten å hindre ham i å bevege seg fritt, mens 
han satt i produktet. Kristoffer er normalt veldig nervøs i forhold til nye ting, men Scallop ga ham 
selvtilliten til å strekke seg etter, og gripe ballen uten at han trengte å være redd for å falle  
bakover. Og han gav høylytt uttrykk for sin begeistring over Scallop. 

Scallop gav Kristoffer selvtilliten til å for første gang leke uhindret på gulvet! 

Scallop og Kristoffer 
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"Den er morsom å sitte i, og det er også 
gøy fordi den beveger seg litt"

Kristoffer

"Det er første gang, 
Kristoffer har sittet ved 
bordet sammen med oss 
uten rullestolen"

Maria, Kristoffers mor
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"Den er virkelig god å sitte i, og jeg 
liker at jeg kan sitte og leke med 
broren min."

"Det er noen ganger vanskelig å 
leke sammen, men det kan vi med 
Scallop-stolen."

Kirstine, 7 år, Kristoffers søster

Daniel, 8 år, Kristoffers og Kirstines venn

"Det er så deilig at Kristoffer sitter i øyehøyde med oss 
andre rundt bordet!" Maria, Kristoffers mor

Senere møtte vi Kristoffers familie: hans mor, søsteren Kirstine og hans skolekamerat Daniel. Hele 
familien tok noen Scallops med ut for å prøve dem! 

Først var de på restaurant, hvor Kristoffer for første gang kunne komme ut av rullestolen og sitte 
i øyehøyde med resten av familien rundt bordet. Det var et fantastisk og følelsesladet øyeblikk for 
både Kristoffer og hans mor. For første gang fikk Kristoffer friheten og selvtilliten til å kunne spise 
selv og ha det gøy sammen med de andre ved bordet. 

Fordi Scallop veier så lite, var det lett for Kristoffers mor å henge sittekallet over rullestolens 
håndtak og bevege seg rundt.

Deretter nøt hele familien solskinnet i parken, hvor de spiste is og koste seg. Hele familien kunne 
sitte i hver sin Scallop og slappe av, og Kristoffer kunne spille ball med Daniel og Kirstine uten å 
være redde for å falle bakover.      
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Det er fantastisk, at Scallop er så lett å bære, for da kan vi 
bare ta den med så Jonah også kan sitte godt. Det er en  
fantastisk hjelp når vi sitter og spiser ved bordet, og det  
får ham til å føle seg trygg. 

Vi elsker alle sammen Scallop!

Når Jonah sitter på en stol mens han spiser sitter han alltid på knærne 
eller beveger seg konstant rundt. Det er ofte vanskelig å holde ham 
i ro, og han reiser seg ofte opp fra stolen hvis han blir distrahert. Da 
vi plasserte ham i Scallop satte han med en gang beinene ned og ble 
sittende glad og tilfreds i en god stilling, mens han spilte på sin iPad. 

Under måltidene er det en perfekt løsning fordi han kan sitte stille og 
fornøyd i stedet for hele tiden å løpe vekk.  

Det gir også en fin mulighet for at hans søster Samantha på åtte år 
kan sitte sammen med ham og leke på iPad'en. Jeg kan se mange  
muligheter med Scallop til glede for Jonah, og også for Samantha.  
Jonah hopper og løper omkring, og det er derfor vanskelig for 
Samantha å få litt kvalitetstid med ham.
Scallop kan brukes over hele huset mens de leker og den er også til 
stor hjelp når vi spiser.

Jonah er 5 år og er diagnostisert med alvorlig autisme og hypermobilitet.  
Han er veldig aktiv og løper alltid rundt med sitt yndlingsleketøy: en iPad. 
Det kan være litt av en utfordring å få ham til å sitte stille i en god stilling; 
han er sansesøkende og elsker å føle seg trygg.  Da vi testet Scallop med 
ham, gjorde vi det de to steder han elsker: på lekerommet (hvor alle  
lekene er) og på kjøkkenstolen, hvor han spiser alle sine måltider.   

Når Jonah leker på lekerommet sitter han ofte i sofaen eller på gulvet i en 
"W-sittestilling" (se bildene), og det er ikke godt for hans lår, hofter og 
knær. På grunn av hans svake muskler og hypermobilitet har han vanligvis 
en dårlig kroppsholdning, og det er vanskelig å korrigere fordi han konstant 
beveger seg rundt. 
 
Så snart vi satte Jonah i Scallop virket han veldig fornøyd og veltilpass. Han 
ville slett ikke ut av den igjen, og han ble faktisk litt sur da vi åpnet beltet til 
den. Han satt veldig godt i den og likte godt følelsen av at sitteskallets sider 
formet seg rundt ham, fordi det fikk ham til å føle seg trygg og veltilpass.

Rebbecca og Tim, Jonahs og Samanthas foreldre

Jonahs historie
"Scallop tar en tur Down Under til Australia"

Maria, Kristoffers mor



Gir stabilit
et uten å 

hindre bevegel
se

“Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv 

og følge sine drømmer uavhengig av fysiske omstendigheter.”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - 
se www.etac.no
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