
ACTIVE SUPPORT BACKUP

Forebygger feilstillinger og muliggjør aktivitet!

Barn og voksne med redusert funksjonsevne etter skade og/eller sykdom 

kan har utfordringer med symmetri (f.eks. CP, ALS, MS og hjerneslag). 

Active Support Backup er utviklet for de som har nedsatt mulighet for 

egenbevegelse og er i fare for å utvikle feilstillinger. Mange timer i 

liggende eller sittende vil øke sjansen for å påvirke kroppsholdningen.

Det er ofte enklest å posisjonere brukere i liggende. Denne stillingen 

tilbringer også mange brukere i flere timer. 

Active Support Backup gir en behagelig posisjonering for både barn, 

unge voksne og andre som er i faresonen for å utvikle feilstillinger.

Personer som har utfordringer med å sitte oppreist vil ha god effekt av 

Active Support Backup, siden puten bidrar til å stabilisere både bekken 

og truncus.

Økt livskvalitet og bedre forutsetning for aktivitet

Arbeider man med posisjonering over tid er sjansen for å utvikle 

feilstillinger mindre, og muligheten for aktivitet øker. En slik tilnærming 

vil kunne gi brukeren bedre forutsetning for aktivitetsutførelse, mindre 

smerter og bedre søvn. For mange kan det også redusere behovet for 

hjelpemidler på sikt.

Active Support Backup -24 timers posisjonering

Active Support Backup kan inngå i et 24 -timers posisjoneringsprogram 

med utgangspunkt i liggende og sittende. For å gi optimal støtte er det 

viktig at man får støtten tett på kroppen og jevnt fordelt. Dette kan være 

vanskelig å oppnå gjennom standardiserte produkter. Derfor blir Active 

Support Backup sydd etter hver enkelt brukers mål. 

Enkel og brukervennlig

Enten du sitter eller ligger i puten vil den stabile symmetriske stillingen i 

Active Support opprettholdes av brukers egenvekt. Puten er lett og enkel 

å ta med seg fra sted til sted, og kan brukes i de fleste senger, madrasser, 

stoler og seter. Puten er svært enkel å rengjøre.
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