
Pozisyonlama ve

Destek Sistemi



Stabilo, iste¤e göre flekillendirilebilen
yast›k ve minder çeflitlerinden oluflan bir
stabilizasyon sistemidir. Verilen fleklin vakumla
korunmas› prensibiyle çal›fl›r. Özel bir pompa ile Stabilo’nun
içindeki hava çekilerek, istenen formda minderin sertleflmesi
sa¤lan›r. Stabilo’nun flekli ve sertli¤i defalarca de¤ifltirilebilir.
fiekli bozulmadan istenen kullan›m yerine tafl›nabilir.

STAB‹LO
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GRANDE

KULLANIM YERLER‹
• Yatmay›  önleyen yada güçlefltiren büyük distorsiyonlara sahip bireyler
• Büyük deformasyonlara sahip, yatan bireylerde, yatak yaralar›n›n önlenmesi
• Büyük deformasyonlara sahip bireylerde, oturma ve yatma s›ras›nda destek ve

vücudun stabilizasyonu

ETK‹
• Birey için bir yuva oluflturur (Bireyi kucaklama tarz›nda sarmalar)
• Büyüklü¤ü, fazla miktarda granül içermesi ve genifl yüzey alan› sayesinde

derin ve uyumlu bir tutufl sa¤lar
• Egzersiz s›ras›nda stabilize eder

KULLANIM fiEKL‹
• Tek bafl›na koltuk
• Baflka bir koltu¤u tamamlay›c›
• Yatmak için flilte
• Rehabilitasyonun etkilerinin güçlendirilmesi
• Uygun flekil verilerek, prone pozisyonunda

rehabilitasyon egzersizlerinde kullan›labilir

YATMAK, YARI OTURMAK, OTURMAK ‹Ç‹N fi‹LTE

cm A B

M 70 160

M+ 90 200

L 130 200

ÖLÇÜLER

BA
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CONFORTABLE PLUS DUO

STABILO CONFORTABLE PLUS DUO kombine bir sabitleyici koltuktur. “SEAT” minderin ve “CONFORTABLE”
s›rt deste¤inin ifllevlerini birlefltirir.

KULLANIM YERLER‹
• Spastisiteye sahip bireyler - Kas gerginli¤inin fazla oldu¤u durumlarda stabilite ve  güvenlik sa¤lanmas›
• Kas güçsüzlü¤ü olan bireyler - Vücudun düzgün flekilde pozisyonlanmas›
• Skolyozu olan bireyler - Omurga e¤rili¤inin önlenmesi veya azalt›lmas›
• Bafl kontrolü zay›f olan veya hiç olmayan bireyler - Sabit bafl deste¤i oluflturulmas›

ETK‹
• Minder ve s›rt deste¤inin kombinasyonu, kendinden destekli bir koltuk oluflturur.

Bu koltuk gövde ve kalçay› iyi bir flekilde stabilize eder
• Yan yast›klar skolyozu olan bireyler için destek sa¤lar
• Genifl bafl deste¤i bafl›n do¤ru pozisyonda tutulmas›n› sa¤lar

KULLANIM fiEKL‹
• Tekerlekli sandalye s›rtl›¤›n› tamamlay›c›
• Di¤er oturma gereçlerini tamamlay›c› (Sandalye, koltuk, kanepe gibi)
• Tek bafl›na bir koltuk olarak, evde veya d›flar›da
• Sabit bafl dektekli koltuk
• Yatmak veya uzanmak için minder
• Banyo sandalyesi olarak
• Araçla seyahatte stabiliteyi art›rmak amac›yla

STAB‹L‹ZASYON (DESTEK) KOLTU⁄U

A

B

C

D

cm A B C D

S 30 80 58 28

M 35 95 65 28

L 40 115 75 35

XL 45 120 85 35

ÖLÇÜLER
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CONFORTABLE
SIRT STAB‹L‹ZASYONU

KULLANIM YERLER‹
• Postür bozuklu¤u ve asimetrisi olan bireyler
• Gövde kas tonusu azalm›fl bireyler

ETK‹
• Tüm yüzey boyunca s›rta destek sa¤lar
• Postür kontrolünü gelifltirir
• S›rtl›k konforunu art›r›r

KULLANIM fiEKL‹
• Tekerlekli sandalye s›rtl›¤›n› tamamlay›c›
• Aktif spor tekerlekli sandalyelerinde destekleyici olarak

cm A B

S 52 40

M 56 50

L 70 50

ÖLÇÜLER

A

B

CONFORTABLE PLUS

KULLANIM YERLER‹
• Daha fazla stabiliteye ihtiyac› olan bireyler
• Sert korseleri kullanamayan bireyler

ETK‹
• Gövdeye çok yönlü destek sa¤lar
• Yan yast›klar› sayesinde skolyozu olan bireyleri destekler

KULLANIM fiEKL‹
• Tekerlekli sandalye yada di¤er oturma gereçlerini tamamlay›c›
• Yumuflak, flekil verilmifl bir korse olarak
• Banyo s›ras›nda sabitleme amac›yla

DENGELEY‹C‹ - DESTEKLEY‹C‹ SIRTLIK

cm A B C D

S 30 50 58 28

M 35 60 65 28

L 40 75 75 35

XL 45 75 85 35

ÖLÇÜLER

C

A

B

D

BASE
SAB‹TLEY‹C‹ OTURMA M‹NDER‹

KULLANIM YERLER‹
• Kalça stabilitesi az olan bireyler
• Çeflitli tiplerde pelvis deformasyonu olan bireyler
• Kalçada asimetrisi olan bireyler

ETK‹
• Kalçay› destekleyerek ve dengeleyerek tüm gövde

postürünü gelifltirir ve düzeltir
• Vücudun bas› noktalar›n› ve duyarl› k›s›mlar›n› rahatlat›r

KULLANIM fiEKL‹
• Bacaklar›n abdüksyonda pozisyonlanmas›n› sa¤layacak flekilde ay›r›c› ç›k›nt› oluflturulmas›.

Bu flekilde bacak ve kalça için oluflturulan kanal sayesinde daha sabit oturufl gerçekleflir
• Kalçalardan birinin yükseltilmesi
• Kalça fleksiyon aç›s›n›n ayarlanmas›
• Standart tekerlekli sandalye yada koltukta pelvisin stabilize edilmesi

B

A

cm A B

S 25 38

S+ 35 35

M 40 40

M+ 45 45

L 50 50

ÖLÇÜLER
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BEANSEAT

KULLANIM YERLER‹
• Spastisitesi bulunan bireyler - Stabilite ve güvenlik sa¤lanmas›
• Hipoton bireyler - Gövdenin uygun flekilde pozisyonlanmas›
• Skolyozlu bireyler - Omurga e¤riliklerinin önlenmesi veya azalt›lmas›
• Bafl kontrolü zay›f olan veya hiç olmayan bireyler - Sabit bafl deste¤i oluflturulmas›

ETK‹
• Puf, flekli ve boyutu sayesinde gövde flekline adapte olur, ya da gerekti¤inde istenen pozisyona zorlar
• Genifl yüzey sayesinde, pufun ileri derecede sertlefltirildi¤i durumda bile bireyin konforlu hissetmesini sa¤lar
• E¤itim ve fizyoterapi s›ras›nda uygulayıcı profesyonellere kolayl›k sa¤lar

KULLANIM fiEKL‹
• Stabilize edici koltuk
• Konforu azaltmadan uygun pozisyonun elde edilmesi
• Yuva (kucak) oluflturmak için
• Fizyoterapi s›ras›nda
• Gevfleme amac›yla

fiEK‹LLENEB‹L‹R PUF

cm A B C D

S 40 60 40 30

M 60 80 50 40

L 70 100 70 50

ÖLÇÜLER

B
C

D

A

7

HEADREST

KULLANIM YERLER‹
• Bafl kontrolü zay›f bireylerde stabilizasyon

ETK‹
• Bafl›n flekline adapte olur
• Bafla en uygun noktadan destek sa¤lar

KULLANIM fiEKL‹
• Pek çok tekerlekli sandalye için uygun, üniversal bafl deste¤i

BAfi DESTE⁄‹

cm A B

M 15 30

Kaide 42 cm

ÖLÇÜLER

A

B

ARMREST

KULLANIM YERLER‹
• Spastisite nedeniyle el ve bilek kontraktürü riski olan bireyler

ETK‹
• Elin anatomik flekline göre ayarlan›r
• Parmaklar›n ayr›flt›r›lmas› ve bile¤in pozisyonlanmas›
• Kolun stabil desteklenmesinin, omurgan›n do¤ru

posizyonlanmas›na do¤rudan etkisi vard›r

KULLANIM fiEKL‹
• Hemipleji durumunda ön kolun düzgün

pozisyonlanmas› ve stabilizasyonu
• Velkro kaidesi ile tekerlekli sandalyeye sabitlenebilir

KOL DESTE⁄‹

A

B
cm A B

S 25 30

M 25 45

ÖLÇÜLER
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POMPALAR
Her bir yast›k özel bir vakum pompas› ile birlikte sunulmaktad›r.
Küçük ve orta boy minderlerde el pompas›, büyük fliltelerde
elektrikli pompa kullan›lmaktad›r.

YIKAMA
Stabilo, deriyi tahrifl etmeyen esnek sentetik kumafl ile kaplanm›flt›r. Kaplama hijyen, y›kama ve dezenfeksiyona uygun
malzemeden özel olarak seçilmifltir. S›k› kaplama sayesinde akan su alt›nda dufl ya da küvette y›kanmaya uygundur.
Elde y›kanmal›d›r. ‹yi kalite deterjan kullan›m› önerilir. Durulamadan sonra, ka¤›t havlu ile silinmesi kurumay›
kolaylaflt›racakt›r.

Çamafl›r makinesi ve kurutucuda y›kanmamal› ve kurutulmamal›d›r.
Kumafl için uygun dezenfektanlar kullan›labilir.
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BASINÇ HAR‹TASI

YASTI⁄IN fiEK‹LLEND‹R‹LMES‹

Sünger minder Stabilo minder

3.Pompay› hortuma vidalayarak istenen sertli¤e ulafl›ncaya kadar

pompalayarak yast›¤›n havas›n› boflalt›n›z ve hortumu ç›kart›n›z.

Devrilme olas›l›¤› bulunan durumlarda kemerle s›k›ca sabitlenmelidir.

1.Yast›¤a flekil vermek için, pompa sap›nda bulunan hortumu ç›kart›n›z

ve yast›kta bulunan valve vidalay›n›z. Yast›k yeterince yumuflayana

kadar bekleyiniz.

2.Bireyi yerlefltiriniz ve istenen pozisyonu vererek flekillendirmeyi

yap›n›z. Gerekirse flekillendirmeyi tamamlamadan önce 3. maddede

belirtildi¤i flekilde sertli¤i bir miktar art›r›n›z.
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Bas›nc›n düzgün da¤›l›m› ve temas noktalar›ndaki bas›
azalmas›, bas›nç haritas› ile al›nan sonuçlarda görülmektedir.



Osmaniye Mh. Fabrikalar Sk.
No.6A/1 Bakırköy / ‹STANBUL
Tel: 0 212 570 00 20
Faks: 0 212 570 00 89
facebook.com/stabilopozisyonlama
twitter.com/StabiloMega


