Art.nr 95317

Benstöd, 90º knävinkel

Infoblad nr. 17

Benstöd 90º knävinkel
90 °-benstödsröret är mer bockat än standard
och tillåter foten att komma längre in under
sitsen. Det ger möjlighet till ett mer aktivt
sittande eller skapar utrymme för brukare med
böjkontrakturer i knäna. För att ge länkhjulen
plats för rotation monteras länkhjulsadapter och
ett 5” länkhjul. Standard är 8” länkhjul.
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Mått
Vinkel i knäled
Längd benstödsrör Sb 45/38
Längd benstödsrör
Barn / avkortat sb38/45

90º - 130º
40 cm

BILD 1. Rullstol med benstöd 90º knävinkel.

34 cm

Mjukt knäledsskydd
Mjukt knäledsskydd träs på över benstödets
knäled som ett skydd om brukaren trycker/pressar sina ben utåt mot benstödens överdel.

BILD 2. Mjukt

knäledsskydd

Tänk på

Med 90º-benstödsrör kan inte benstöden vinklas upp till samma läge som standard benstöd. Fotplattan
kan vändas och monteras bakåt och ger då möjlighet att ha fötterna längre bak. Om avkortade 90ºbenstöd önskas (för vuxna) kan barnbenstödsrören tillsammans med avkortade hållare till fotplattorna
användas, detta ger 8 cm lägre minimum höjd. 5”-hjul ger på grund av storleken något sämre
köregenskaper utomhus.
Länkhjulsadapter och 5" länkhjul ska inte användas på rullstol med sitsbredd 52 (Humlan).

Artikelnummer
Art. nr.
Benämning
Art.nr. vid beställning av delar till befintlig rullstol
16 760-1 Benstöd 90º sb 45 komplett ombyggnadssats med länkhjul och adapter. (Ej vad- & fotstöd)
16 761
Benstödsrör 90º vänster komplett sb 45/38
16 762
Benstödsrör 90º höger komplett sb 45/38
36 760-1 Benstöd 90º barn/avkortade sb 45/38 komplett ombyggnadssats med länkhjul och adapter.
(Ej vad- & fotstöd)
36 761
Benstödsrör 90º vänster komplett barn/avkortade sb 45/38
36 762
Benstödsrör 90º höger komplett barn/avkortade sb 45/38
14 510-5 Länkhjulsadapter inkl länkhjul 5”, svart
45560
Polstring knäled komplett sats

Vidare anvisningar:

Fotstöd (Standard, förlängt, avkortat)
Benstöd och separata vadstöd standard

Se infoblad 13
Se infoblad 11
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