Verbeter je houding,
verander je leven.

Hoe het werkt:
Kantelt het bekken

Waterafstotend

Voor een optimale
zithouding

Makkelijk schoon te
houden, voor binnen &
buiten gebruik

Gepatenteerd ontwerp
Verbetert core-stabiliteit
om pijn en druk bij
houdingsgerelateerde
klachten te voorkomen

Advanced Core Materials™

Lichtgewicht

Ondersteunt het lichaam
(55 - 125 kg) op iedere stoel

Makkelijk mee
te nemen

Actieve stabilisatie
Dynamische ondersteuning van een correcte lichaamshouding en -beweging.

VOOR:
• pijn
• druk
• slechte houding

1 DYNAMISCHE ONDERSTEUNING
Het gepatenteerde ontwerp biedt ondersteuning en zorgt
voor een actieve zit. Hierdoor worden de core-spieren
sterker en een correcte zithouding vanzelfsprekend.
2 OPTIMALE BEWEGING
Dynamisch zitten helpt stijfheid, druk en pijn voorkomen.
Het helpt je de hele dag vrij te bewegen.

NA:
• comfort
• stabiele core
• correcte houding

3 OPTIMALE HOUDING
Door voorwaartse kanteling van het bekken, wordt de
wervelkolom ondersteund om de natuurlijke S-curve
aan te nemen. Hierdoor wordt een incorrecte zithouding
voorkomen.

✓

✗
FOUTIEVE ZITHOUDING
Als je verkeerd gebruik maakt van de BackJoy
limiteert dit het effect van de werking. Als je te
ver naar voren gaat zitten zal het kuip-design
niet het gewenste effect geven en zal het
bekken niet naar voren worden gekanteld.

CORRECTE ZITHOUDING
Zorg ervoor dat de BackJoy met het handvat
naar voren op de stoel ligt (tussen je benen).
Zorg ervoor dat je stuitje net boven de rand van
de achterkant van de BackJoy komt.
Ga er “op” zitten en niet er ”in”. Je kunt alleen
rechtop zitten door je core-spieren te activeren.
(ga rechtop zitten, probeer niet te gaan hangen).
Zorg dat je voeten op de grond staan en je
knieën in een hoek van 90 graden gebogen zijn.

BackJoy® Posture+

Als je te ver naar achteren gaat zitten zal het
zitje erg onstabiel worden. Wees ervan bewust
dat het zitje niet bedoeld is om er in te gaan
hangen/leunen.

BackJoy Posture+ helpt om actief en rechtop te zitten, zorgt voor
comfort en haalt druk en spanning weg bij de wervelkolom en het
bekken. De Posture+ is speciaal ontwikkeld voor volwassenen met
een gewicht tussen 50 en 125 kg.
De geavanceerde core materialen zorgen ervoor dat de Posture+
waterafstotend en licht is, perfect voor dagelijks gebruik binnen en
buitenshuis. Je kunt hem overal waar je zit mee naartoe nemen;
thuis, in de auto, op het werk en zelfs in het vliegtuig.

Verkrijgbaar in onderstaande kleuren:

Zwart

Kaki

Fuchia

Zeeblauw

Rood

Orange

Geel

Nieuw! Nu ook verkrijgbaar voor kinderen.

BackJoy® Posture+ Mini (20-55 kg)

Zwart

Fuchia

Zeeblauw

Rood

Uitgelezen 		

producten:
SISSEL® Classic en SISSEL® Plus

Het SISSEL® hoofdkussen met nekondersteuning
biedt een correcte ondersteuning van de volledige
nek en ontlast ook de lagere cervicale wervels C5C6-C7 dankzij de unieke “SISSEL® Edge”. Verkrijgbaar
in diverse uitvoeringen en maten.

SISSEL® DorsaBack en DorsaBack Car

De SISSEL® Dorsaback is een zit- en rugsteun met
een voorgevormde houten frame. Dit frame bestaat
uit verscheidene verlijmde natuurhouten platen met
daaroverheen hoogwaardige vinylschuimvulling.
Ook verkrijgbaar met of zonder lumbale steun.

SISSEL® Hot Cold therapie

In elk huis horen handige producten die kunnen
helpen bij 
‘koude’ of 
‘warmte’ therapie zoals
bijvoorbeeld de een
voudige SISSEL® Pack of de
SISSEL® Soft Touch.

SISSEL® Securemax® Exercise Ball
(tot 130 kg dynamisch gewicht)

Een zit- en oefenbal helpt je op een eenvoudige
manier fit te blijven. Het is een degelijke, soepele
ﬁtness- en zithulp voor thuis. Hij ontlast de
wervelkolom, versterkt de rugspieren en bevordert
een correcte zithouding. Bestaan in diverse kleuren
en maten.
Tip: Om de juiste maat te kiezen
meet je je arm.
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Extra in de kijker!

