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Brickbord
Till HD Balance finns rullstolsbord i två olika material:
•
Träbord (A) i ek, med uttag för bålen.
•
PC-bord (polykarbonatbord) (B), med uttag för bålen. Det genomskinliga materialet
ger sikt för den som kör och visuell kroppskontakt för den som sitter i stolen.
Båda borden finns med avlastningspolstring för armbågarna, (C och D). Alla bord är försedda med en liten sarg
som förhindrar föremål att trilla av bordet.
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Stödbord
Stödbordet (E) är polstrat och kan användas för att med underarmarna aktivt ta stöd framåt, t ex för att stabilisera
överkroppen.
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Bordfästen
Bordsfästen finns i två utföranden
•
Standard (ej låsbara) (F)
•
Låsbara (G)
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Borden sätts på plats i fästena som monteras i befintliga
skenor i armstöden.

Muggbord
Muggbordet (H) kan användas som ett alternativ när en mindre avställningsyta önskas. Det är försett med en
nedsänkning där mugg, glas eller liknande kan placeras. Bordet kan vridas bort för att underlätta för brukaren att
förflytta sig i och ur rullstolen. Till muggbordet används ett speciellt fäste med rotationslåsning (I). Fästet monteras
i en befintlig skena på ett av armstöden.
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Borden kan ställas i djup på tre olika sätt:
1. Justera bordsfästenas placering i armstödsskenan (insexnyckel).
2. Justera armstödsplattorna i djup genom att föra dessa framåt/bakåt.
3. Vänd bordstapparna för en placering av bordsskivan längre fram (insexnyckel). Denna inställning gäller ej
muggbordet.
Mer information om hur inställningarna görs finns i Bruksanvisning/Monteringsanvisning Bord och Stödbord (art.
nr. 95801).

Mått:
bredd
[cm]

djup
[cm]

Brickbord till sb38-42

61

40

Brickbord till sb46-50

69

40

Stödbord till sb38-42

61

35

Stödbord till sb46-50

69

38

Muggbord

28

22

Tabell 1 - Mått

Max avstånd
ryggdyna - bordskant,
a [cm]

a
37*

-

* Vid justering enligt punkt 1-3 ovan.

Tänk på:
•
•

OBS! Det finns restriktioner om att låsa fast brukare i rullstolen mot dennes vilja. Det är upp till förskrivaren att
hålla sig informerad om vilka regler som gäller i det enskilda fallet.
Bord bör ej användas som stöd för överkroppen om risk för axelluxation finns.

Artikelnummer
Artikelnummer för bord och fästen finns i Beställningsguiden, art.nr. 95750.
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