
R82 Scallop
En enkel, bärbar och flexibel sits
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R82 Scallop
R82 Scallop är en enkel och bärbar sits för en aktiv vardag oavsett aktivitet. 
Tack vare en extremt låg vikt kan den tas med överallt utan problem. 

Det handlar om att vara delaktig
Föreställ dig att hela familjen sitter tillsammans.

Vi känner alla igen den sköna känslan av att vara tillsammans med vänner och familj, oavsett om det är vid 
matbordet, i tv-soffan eller i skolan. Desvärre kan det vara svårt att hitta sittplats till ett barn med speciella behov.  
Här kommer Scallop in i bilden. 

Scallop är en unik sits, som fokuserar på tre faktorer: Enkel, bärbar och flexibel. Den är en bra lösning för de som 
har behov av extra stöd när de sitter på golvet/marken eller på en stol. Sitsen är lätt och smart och gör det möjligt 
för användaren att delta i vardagliga aktiviteter tillsammans med hela familjen. Scallop kan användas till olika 
åldersgrupper och många olika aktiviteter.
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Detaljer

En storlek för alla!
För att täcka alla behov har vi utvecklat en sits som passar till alla. Scallop finns i fyra storlekar och passar både 
spädbarn, barn och ungdomar. Den finns i två utföranden och fyra vändbara färger, röd & blå eller grön & grå. 

Dynorna kan tas bort från skalet och maskintvättas i 60 grader. R82 Scallop väger mindre än 2 kg och är en bekväm 
och lätt sits som inte kompromissar när det gäller komfort.

Bekväm position 
Genom att enkelt justera kardborrebanden under skalet, kan flera 
bekväma sittställningar uppnås.

Låg vikt
Sitsen väger under 2 kg och är lätt att ta med på resan. Du kan enkelt 
bära den med dig genom att använda de två bärhandtagen.

Enkel att fästa på stol 
Sitsen fästs enkelt på en stol med två remmar, för att ge barnet 
möjlighet att delta i dagliga aktiviteter, som att sitta med vid matbordet.

Avtagbar dyna
Dynan finns i två vändbara färger och kan enkelt tas bort från skalet 
och maskintvättas i 60 grader.
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För vem passar Scallop?
Detta är en produkt lämplig till barn med GMFCS NIVÅ 1-3*, barn som har behov av lite extra hjälp när de sitter 
på golvet/marken eller på en stol. Scallop är också fantastisk till barn med inlärningssvårigheter såsom autism, 
där sitsen ger känslomässig stimulering. Detta bidrar till att barnet känner lugn och således kan slappna av och 
koncentrera sig när de sitter i sitsen. 

Tack vare den extremt låga vikten kan Scallop tas med överallt utan problem. Scallop är den perfekta, enkla, bärbara 
lösningen oavsett om ni skall på picknick i parken, till stranden, besöka vänner eller äta på restaurang.

• Göra det möjligt att sitta med lite stöd

• Ge användaren möjlighet att sitta vid matbordet på en vanlig stol

• Ge sensomotorisk stimuli

• Främja en bättre sittposition

• Öka den posturala kontrollen

• Stödja den sittande ställningen på ett tidigt stadium

• Sluta sig om överkroppen när användaren lutar sig bakåt, vilket ger stabilitet och trygghet

• Stimulera sittbalansen

• Främja aktivt deltagande

• Hanteras enkelt och tas med tack vare bärhandtag och låg vikt

Vad erbjuder Scallop?  
Scallop är utvecklad tillsammans med användare och familjer med fokus på att:
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Standard Scallop storlek 1 och 2.  
Finns med röd/blå eller grå/grön vändbar dyna. 

Standard Scallop storlek 3 och 4.  
Finns med röd/blå eller grå/grön vändbar dyna. 

Röd/Blå vändbar dyna Grå/Grön vändbar dyna

Standard
• Kardborreband för justering av skalet

• Avtagbara dynor för enkel rengöring

• 3-punktsele till storlek 1 och 2

• 2-punktsele till storlek 3 och 4

Det ska vara enkelt
Scallop är utvecklad med fokus på att det skall vara enkelt. Sitsen består av ett flexibelt skal, som ger stabilitet utan 
att förhindra rörelse, och hålls ihop med kardborreband. Scallop levereras med en behaglig och smart vändbar dyna, 
två remmar, två bärhandtag, ett bälte och sits- /ryggkil. Det är enkelt!

• Två remmar för fastsättning på stol

• Två bärhandtag, så sitsen lätt kan tas med

• Sits- /ryggkil som ger extra komfort
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Skal Dyna, vändbar och tvåfärgad 

2 bärhandtag 

3-punktsele för storlek 1 och 2 2-punktsele för storlek 3 och 4

Sits- /ryggkil2 remmar för fastsättning

Mått, vikt och artikelnummer

Mått Storlek 1 Storlek 2 Storlek 3 Storlek 4
Höftbredd (A) 15–21 cm 21–24 cm 24–27 cm 27–38 cm
Rygghöjd (B) 33–38 cm 38–42 cm 42–47 cm 47 + cm
Max brukar-/ lastvikt 15 kg 22 kg 29 kg 70 kg

R82 Scallop Art.nr Art.nr Art.nr Art.nr
Röd/blå dyna 31991051-1CR21F 31991051-2CR21F 31991051-3R21F 31991051-4R21F
Grå/grön dyna 31991051-1CR43F 31991051-2CR43F 31991051-3R43F 31991051-4R43F

A
B

Beställ R82 Scallop i rätt storlek
Scallop finns i fyra storlekar, två utföranden och två 
färgkombinationer. Det är viktigt att du väljer rätt  
storlek på din Scallop. Se översikten nedan för att  
hitta rätt storlek av Scallop, utifrån användarens mått.



7 
ju

ni
 2

02
1

“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
info@etac.com www.etac.se


