
Squiggles
Sitte-

system



Det handler  
om framskritt.

Vi jobber sammen med enkeltpersoner, 
terapeuter og omsorgspersoner for å 
utvikle produkter med både et klinisk 
og et emosjonelt fokus. Ved å bruke 
den nyeste forskningen og kliniske 
forståelsen lager vi praktiske løsninger 
som er enkle å integrere i familielivet. 
For oss handler livet om å bevege seg, 
oppleve, delta og utføre.

Sterkere sammen.



24 timers 
 posisjonering for  
  babyer, barn og voksne. 

Sove, sitte, stå, gå, 
forflytte seg, bad og 

toalett.

Det handler  
om framskritt.





We are dedicated to 
ensuring we play our part 
in helping kids to make the 
most out of every day by 
following our key design 
principles:
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Fokus på barnet og klinisk forsvarlig
Enkel i bruk og lett i vekt
Holdbar og pålitelig
Attraktiv og ettertraktet
Gjenvinningsbar og gjenbruksbar 

Vi er dedikerte til å sikre at 
vi spiller vår rolle i å hjelpe 
barn til å få mest mulig ut 
av hver dag ved å følge våre 
nøkkelprinsipper innen design:



Det nye og forbedrede 2010 Squiggles 
setet for barn i alderen 1-5 år drar nytte 
av en rekke forbedrede egenskaper 
og mer avanserte materialer, slik at 
det er mer komfortabelt og enklere å 
vedlikeholde.

Mer praktisk 
Maskinvaskbare trekk, 40ºC.

Mer holdbar
Unbraco skruer leveres standard med 
antivibrasjonsskiver for å hindre at skruene løsner 
over tid.

Mer komfort
Vi har økt komforten ved hjelp av en 30mm hel 
setepute.



Og vi har tilført  
mye mer! 

Hode
Bredere og formet 
hodestøtte gir bedre 
sidestøtte for hodet.

Overkropp
Skulderstøtte øker 
rygghøyden med 
75mm.

Hendelen for 
rygghøyderegulering 
er endret til 
italienergrep.
Forbedret låse-
mekanisme for bordet
 
Polstret frontbøyle 
kan benyttes i 
stedet for bord når 
setet benyttes på 
vognunderstell.

Bekken 
Bekkenbeltets 
festepunkter og bånd 
er forsterket for å 
kunne imøtekomme 
barn med sterkere 
strekkmønstre.

Økt breddejustering 
på hoftestøttene 
+40mm (maks 
260mm).

Ben og føtter
Tilleggspolstring på 
utsiden av knær, opp 
til 30mm begge sider. 
Bidrar til å hindre at 
barn med lav tonus 
sitter abdusert med 
bena – tilbehør.

Minimum legglengde 
redusert til 122,5mm 
(fra 160mm).

Understell
10º ytterligere tilt på  
Hi-Low understell gir 
30º tilt bakover.



Men sine klare farger og kliniske 
fokus har Squiggles setet alltid 
handlet om å oppfylle de posturale 
og emosjonelle behovene til barn og 
deres familier. 
Det nye 2010 Squiggles setet kan 
bidra til at et enda større spekter 
av barn kan utføre dagligdagse 
aktiviteter i hjemmet, i klasserommet 
eller ute i omgivelsene. 





10. Kompatibel 
med en rekke 
ulike hodestøtter

9. Skulderstøtte

16. Kjørehåndtak

5. Regulerbar 
rygg

4. Justerbare 
hoftestøtter

13. Justerbar 
ryggvinkel

3.  4-punkts bekkenbelte 
for posisjonering

17. Ekstra 
polster ved kneet 
tilgjengelig som 
tilbehør

11. Regulerbar fotplate

15. Hi Low understell med tilt

6. Polstrede 
sidestøtter

12. Fotsandaler  
       – tilbehør



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 
bekkenet og strekk i 
nedre del av overkroppen.

Støtte under lårene sikrer 
barnet ytterligere fra å 
sklir fram i setet.

4-punkt bekkenbeltet er 
regulerbart og gir en trygg 
og stabil støttebase og er 
polstret for økt komfort.

Hoftestøtter er justerbare 
for optimal postural 
støtte.

Ryggen kan reguleres til 
den høyden barnet har 
behov for.

Polstrede sidestøtter 
bidrar til å vedlikeholde en 
trygg, oppreist stilling.

Bryststøtte kan monteres 
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for ytterligere støtte 
samtidig som den 
opprettholder barnets 
bevegelsesfrihet i aktivitet.

Vest kan benyttes dersom 
barnet har behov for støtte 
på sidene, foran og over 
skuldrene.

Skulderstøtten kan 
vinkeljusteres for å gi 
støtte til skuldrene for 
bedre balanse av hodet og 
overkropp over bekkenet.

Hodestøttefestet er 
kompatibelt med et bredt 
utvalg hodestøtter – 
Whitmyer, Otto Bock og 
andre ledende merker.

Regulerbart fotbrett kan 
stilles i ønsket vinkel slik 
at føttene får god støtte 
og gir et trygg base 
for maksimal funksjon i 
overkroppen. Fotplaten 
kan vippes opp for enklere 
forflytning.

Fotsandaler kan benyttes 
for å posisjonere føttene.

Vinkelregulering av 
ryggen er designet for 
å opprettholder riktig 
plassering av hodestøtte 
og sidestøtter uavhengig 
av ryggvinkel.

Bord støtter en rekke 
ulike aktiviteter. En støtte- 
og aktivitetsstang kan 
monteres på bordet ved 
behov.

Hi-Low understell kan 
reguleres fra gulvnivå 
og opp til bordhøyde 
og gir barnet muligheter 
til å utføre en rekke 
ulike aktiviteter, fra 
gruppeaktiviteter på 
gulv til familiemåltider. 
Understellet har tilt som 
støtter en rekke ulike 
stillinger. Alle reguleringer 
kan utføres enkelt mens 
barnet sitter i setet.

Kjørehåndtaket bidrar 
til enkel manøvrering av 
stolen rundt i hjemmet, 
i klasserommet eller i 
barnehagen.
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7.Bryststøtte-tilbehør2. Støtte under lårene

14. Bord

1. Fleksibel bekkenstøtte

8. Vest - tilbehør



Squiggles sittesystem Standard produkt inneholder: Setebase, rygg, bekkenstøtte, benstøtte, 
sammenkoblingsmekanisme for understell. 

Kontakt Handicares Kundesenter på tlf: 03250 for serviceforespørsel på alle Leckey produkter. James Leckey Designs Ltd 
som produsent og eneansvarlig erklærer at produktene er i samsvar med retningslinjene i 93/42/EEC og EN12182 Technical 
aids for disabled persons general requirements and test methods.
Målskjema og delekatalog inneholdende deler for å forlenge produktets levetid og gjennomføre gjenbruk er tilgjengelige på 
forespørsel eller elektronisk på www.handicare.no.

Service

Alder (ca.)

Maks brukervekt

Brukerhøyde

Setebredde (avstand mellom hoftestøtter)

Setedybde (ryggstøtte til bak kneet)

Knebredde (avstand mellom abduksjonskloss og siden av setet)

Fotplate

Bryst bredde (avstand mellom sidestøtter) 

Rygghøyde (setet til skulderhøyde)

Ryggvinkel

Sete til fotplate (fotsåle til bak kneet)

Tilt Hi-Low understell

Toppen av setet til gulvet (Easy understell)

Toppen av setet til gulvet (Hi-Low understell)

Bordhøyde (setet til toppen av bordet)

Bord størrelse

Seteenhet (minimum dimensjoner for lagring)

Hi-Low understell (uten kjørehåndtak, minimum dimensjoner for lagring)

Opp til 5 år

22kg

Min 750 mm Maks 1100 mm

Min 160 mm Maks 260 mm

Min190 mm Maks 290 mm

Maks 90 mm

Plantarfleksjon 10º Dorsalfleksjon 10º

Min 160 mm Maks 220 mm

Min 320 mm Maks 380 mm

Fremover 10º Bakover 25º

Min 122.5 mm  Maks 270 mm

Vekt 6 kg Lengde 370 mm
Bredde 370 mm Høyde 400 mm

Fremover 10º Bakover 30º

Min 280 mm Maks 380 mm

Min 270 mm Maks 650 mm

Min 115 mm Maks 170 mm

460 mm x 560 mm 

Vekt 9 kg Lengde 640 mm
Bredde 540 mm  Høyde 315 mm

Vekt 4.5 kg Lengde 630 mm
Bredde 525 mm Høyde 265 mm

Easy understell (uten kjørehåndtak, minimum dimensjoner for lagring)

Rygghøyde (inkludert skulderstøtte) Min 420 mm Maks 480 mm

Tilt Easy understell Fremover 20º Bakover 20º

Understell alternativer
Adaptorplate
Standard 300mm adaptorplate 
for Invacare Spree XT, Sunrise 
Quickie TS, Spree.

120-1800 
Hi Low understell
Inneunderstell, 
høyderegulering  
ved gassfjær  
med  
fotpedal 

122-1717 
Easy 
understell
Manuell 
høyderegulering

102-12764
Hi-low understell
kombinert inne-/utebruk, 
høyderegulering ved 
gassfjær med fotpedal. 
Høyderegulering 
hydraulisk.

E6061 
Rullestolunderstell
Squiggles sittemodul 
passer også på 
vognunderstell  
Kimba str1.

102-12763 
Hi -ow 
understell
Kombinert 
inne-/utebruk, 
høyderegulering 
ved gassfjær  
med fotpedal

Norsk konfigurasjon, varenr. 120-610-03, inneholder: Setebase, rygg, 
bekkenstøtte, benstøtte, sammenkoblingsmekansime for understell, blått 
trekk, bekkenbelte str small, fotstøtte, abduksjonskloss, faste sidestøtter 
og hodestøtte.

102-12765
Hi-low understell
kombinert inne-/utebruk, 
høyderegulering ved 
gassfjær med fotpedal. 
Høyderegulering elektrisk.



120-639 Fotplate

120-777* Utforingspute rygg 1” 
inkludert sidestøtter

120-945 Svøp (til bruk på 
vognunderstell for avskjerming)

120-710-02 
Setetrekk oransje

117-850* Hodestøttepute flat, 
inkluderer ikke hodestøtten

117-1781 Fotsandaler str small
117-2781 Fotsandaler str medium

RC01 Regntrekk (kun til bruk 
med vognunderstell)

120-710-03 
Setetrekk blå

120-702 Skulderstøtte
120-828* Pute til skulderstøtte

118-667 Sidestøtter til 
hodestøtte uten putetrekk

137-698* Hodestøttepute 
formet, inkluderer ikke 
hodestøtten

117-769 Støtte- og 
aktivitetsstang

120-641 Abduksjonskloss

120-710-01 
Setetrekk grønn

120-762* Sidestøtter faste 
120-837* Sidestøtter 
utsvingbare

Farge muligheterSeteskall

120-610 
Sittemodul Squiggles 
seteskall

120-844* Bekkenbelte str small

120-270 Polster bord

120-954 Sidestøtter med 
armstøtte uten trekk

117-832 Solskjerm (kun til 
bruk med vognunderstell) 

117-697 Hodestøtte uten pute

120-672 Bord

???????

120-799 Vest str small
120-757 Vest str medium

120-710-04 
Setetrekk rosa

137-807* Trekk sidestøtter 
hodestøtte

Tilbehør

Setetrekk inneholder: Ryggpute, setepute, bekkenstøttepute og trekk til lår støtter.

Tilbehør merket med * skal etterfølges av fargekode ved bestilling, -01 grønt, -02 oransje, -03 blå eller -04 rosa.



Leckey ble etablert 
i 1983 og er en 
anerkjent pioner innen 
forskning og utvikling av 
produkter som hjelper 
voksne og barn med 
funksjonsnedsettelser 
å bevege seg, utføre, 
oppleve og delta i 
dagligdagse aktiviteter 
gjennom hele døgnet.

Vi tilnærmer oss produktdesign 
og- utvikling med et høyt klinisk 
fokus. Gjennom grundige kliniske 
forskningsstudier i samarbeid med 
ledende universiteter og omfattende 
brukerstudier sammen med 
ergoterapeuter, fysioterapeuter, 
brukere og deres familier forsetter 
vi å utvikle familievennlige produkter 
som gir god posisjonering, for hele 
døgnet og i alle stadier av livet.
 
Gjennom tidlig intervensjon, 
barndom og voksen alder jobber 
Leckeys erfarne team av designere, 
terapeuter og ingeniører sammen 
for å utvikle produkter som 
tilfredsstiller de kliniske behovene 
til helsepersonell samt de sosiale 
behovene til brukeren.
 
For å oppnå dette arbeider vi 
sammen med helsepersonell, 
enkeltpersoner og omsorgs-
personer som benytter våre 
produkter hver dag. Med deres 
hjelp lager vi produkter som er 
pålitelige, holdbare, testede og har 
høy ytelse, produkter som vi er 
kjent for verden rundt.



Service Kontakt Handicares Kundesenter på tlf: 03250 for serviceforespørsel på alle Leckey produkter. James Leckey 
Designs Ltd som produsent og eneansvarlig erklærer at produktene er i samsvar med retningslinjene i 93/42/EEC og 
EN12182 Technical aids for disabled persons general requirements and test methods.
Målskjema og delekatalog inneholdende deler for å forlenge produktets levetid og gjennomføre gjenbruk er tilgjengelige 
på forespørsel eller elektronisk på www.handicare.no.



24 timers 
posisjonering for 
babyer, barn og 
voksne. Sove, 
sitte, stå, gå, 
forflytte seg, bad 
og toalett.

LS214-04

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

T: 028 9260 0750
F: 028 9260 0799
E: info@leckey.com
W: www.leckey.com 


