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Saugus ir patogus būdas pagerinti laikyseną sėdint. Patogi ir paprasta alternatyva įprastam gimnastiniam 

kamuoliui. Ergonomiška, dinamiška ir praktiška. 

 

SISSEL® SITFIT® yra nešiojama, oro pripildyta sėdima pagalvėlė, ne tik dinamiško sėdėjimo priemonė, 

taip pat ir treniruoklis, kuris yra skirtas mankštintis stovint ar sėdint.   

(1) SISSEL® SITFIT® iš esmės yra dinaminio sėdėjimo priemonė, padėta po kojomis nestabili pagalvėlė 

leidžia atlikti kojų pratimus ilgo sėdėjimo metu. 

(2) Dinaminis sėdėjimas stiprina stabilizuojančius nugaros raumenis. Ypač tinka žmonėms, kurie daug 

laiko praleidžia sėdėdami darbe ant ofiso kėdžių ar namuose. Be to gali būti naudojama neramiam 

sėdėjimui, pavyzdžiui mokykloje. 

SISSEL® SITFIT® pagalvėlė yra neslystanti ir saugi, todėl tai yra geras pasirinkimas žmonėms, kuriems 

yra netinkami gimnastikos kamuolai dėl savo dydžio ir galimo nestabilumo.  

 

Indikacijos: 

• Posturalinis nugaros skausmas (juosmens, krūtinės ląstos, kaklo). 

• Galvos skausmas, kurį sukelia netaisyklinga laikysena. 

• Liemens raumenų disbalansas. 

• Prevencija nugaros skausmams, kurie atsiranda dėl ilgo sėdėjimo. 

 

Kontraindikacijos: 

• Nestabilūs stuburo ar dubens lūžiai. 

• Atviros žaizdos. 

• Kiti negalavimai dėl kurių gydytojas nerekomenduoja naudoti oro pripildytų pagalvėlių. 

 

 



Pradėjus naudoti SISSEL® SITFIT® pagalvėlę sėdėjimas turėtų būti ribojamas iki kelių minučių, kad 

kūnas priprastų. Kiekvieną dieną sėdėjimo laikas gali būti ilginamas keliomis papildomomis minutėmis. 

Sėdėjmą reikėtų keisti tarp įprastos kėdės ir dinamiško sėdėjimo ant SISSEL® SITFIT®. 

Pratimus nugaros, dubens dugno, kojų ir rankų raumenims stiprinti galima atlikti stovint, sėdint, gulint. 

SISSEL® SITFIT®  kietumas gali būti individualiai reguliuojamas pumpos pagalba (kuri įeina į komplektą 

su SISSEL® SITFIT®  Plus).  

(3) Adatinės pumpos pagalba galima pripūsti ar išleisti orą esant poreikiui. Užsukite adatos galiuką 

ant pumpos ir atsargiai įkiškite į vožtuvą. Atlikite tai atsargiai, kad nebūtų sugadinama SISSEL® SITFIT®   

išorinė membrana. 

Paspauskite pagalvėlę keliu arba apatine rankos dalimi, tai naudinga, nes paspaudus susidaro iškilimas 

aplink vožtuvą (taip išvengiama gaminio pradūrimo). Dabar įdėkite pumpą ir pripūskite oro. Norėdami 

išleisti dalį oro įdėkite pumpos adatą į vožtuvą, palenkite šiek tiek į šoną kol išeis norimas oro kiekis.  

 

(4) Priklausomai nuo aplinkos temperatūros SISSEL® SITFIT®  pagalvėlė iš pradžių gali atrodyti vėsi, 

bet po kelių minučių prisitaiko prie kūno temperatūros. Patrauklūs veliūriniai užvalkalai, kuriuos 

papildomai galima įsigyti įvairių spalvų, akimirksniu sukuria malonų jausmą.  

 

SISSEL® SITFIT®  pagalvėlė pagaminta Vokietijoje. Gaminiui naudojamame 

PVC nėra ftalatų. Vietoj to kaip plastifikatorius naudojamas CITROFOL® BII 

– aukštos kokybės PVC minkštiklis citrinos rūgšties pagrindu. Jis yra 

farmakologiškai ir ekotoksikologiškai nekenksmingas ir naudojamas maisto 

pramonėje.  

 

Atkreipti dėmesį: 

• Saugokite nuo smailių ir aštrių kraštų padėjimo vietoje. 

• Venkite sudėtingų pratimų ar ekspermentų su padidinta rizika. 

• CITROFOL® BII kaip žaliava pasižymi dideliu atsparumu šviesai. Rekomenduojame SISSEL® 

SITFIT®  pagalvėlę ilga laiką nelaikyti ant tiesioginių saulės spindulių, kad būtų išlaikytas spalvų 

ryškumas. 

• Pagalvėlės valymui naudokite drėgną rankšluostį, vandenį ir švelnų buitinį valiklį arba standartinę 

dezinfekavimo priemonę.  

• Testais patvirtintas svoris iki 138 kg. 



Svarbi informacija: 

SISSEL® SITFIT®  gaminama su CITROFOL® BII – PVC minkštikliu, pagamintu iš atsinaujinančių 

išteklių. CITROFOL® yra puiki alternatyva aukšto standarto produktams. Tai produktai, kuriems 

naudoti standartinius minkštiklius (ftalatus) draudžiama arba nerekomenduojama. Dėl to nauja 

SISSEL® SITFIT®  pagalvėlė gali turėti acto arba acto valiklio kvapą, tačiau po kelių dienų šis kvapas 

visiškai išnyks.  

Produktas neturėtų būti pažeidžiamas lakuotų ar dengtų paviršių.  

 

 


