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Huvudstöd / Nackstöd till HD Balance

Infoblad
Sida 1 (2)

Det finns två alternativa stöd för brukarens huvud/nacke, Huvudstöd (A) och Nackstöd (B).
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Huvudstöd
Huvudstödet ger ett lite större stöd för huvudet och är skålat, vilket ger ett bekvämt stöd åt sidorna. Den nedre
delen är något avfasad för att inte ge ett tryck i nackgropen, men huvudstödet kan vändas upp och ner om man
önskar en tjockare och rundare form för att i stället fylla ut nackgropen.
Huvudstödet finns i tre modeller:
Basic: Med ej sidoställbar huvudstödskudde (C)
Side: Med sidoställbar huvudstödskudde (D)
Side+: Med sidoställbar huvudstödskudde och fästen för sidostöd (höger och vänster) (E)

C

D

E

Fästen för sidostöd

Ställspår

Ställspår

Nackstöd
Nackstödet (B) är lite mindre och fungerar som ett stöd i nackgropen för den lite mer aktive brukaren.
Nackstödet finns i två modeller:
Side: Med sidoställbar nackstödskudde (F)
Side+: Med sidoställbar nackstödskudde och fästen för sidostöd (höger och vänster) (G)
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Sidostöd
Sidostöd används då brukaren har ett ökat behov av sidostabilitet på en eller båda sidor. Sidostöden är vändbara
och kan därmed användas på höger eller vänster sida. Sidostödskuddarna är de samma för huvudstöd och
nackstöd. Byglarna skiljer dock i form.
Sidostöden finns i två modeller:
Fix: Sidostödkudde med fast vinkel för
huvudstöd (H)
Vario: Sidostödskudde med ställbar vinkel för
huvudstöd (I) och för nackstöd (J)
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Inställningar
Huvud- / Nackstödet består av två delar; ett ställrör (K) som monteras
i fästet på rullstolsryggens baksida, samt ett huvud-/nackstödsrör (L)
med kudde. Huvud- / Nackstödet går att ställa i höjd (24 cm) – djup
(10 cm) med hjälp av rattar. Kuddens vinkel (M) samt vinkeln mellan
huvudsstödsrör och ställrör (N) är reglerbara utan verktyg.

M

L

K

N

Tips!
Använd profilstoppet för att alltid kunna
ställa huvud-/nackstödet på samma höjd
eller i samma djup (tillbehör).

Mått kuddar
Tabell 1 - Mått - kuddar
Typ av kudde

höjd [cm]

bredd [cm]

tjocklek [cm]

Huvudstöd

16

31

5 (mitt bak)

Nackstöd

13

28

6 (mitt bak)

Sidostöd

13

11,5

2,5

Tänk på:
Det är möjligt att förse Huvud-/Nackstödet med ett
längre huvud-/nackstödsrör (O) för att öka ställbarheten
i djup (10 cm).

O
10 cm längre rör

Detta är ett specialutförande vilket behöver
riskbedömas. Bedöm om fördelarna med detta
specialutförande övervinner de tillkommande riskerna.
!

Klädsel
Huvud- och Nackstöd har som standard grå Trevira CS. Kan även beställas i svart Trevira CS eller i svart avspritbar
Dartex. Alla klädslar är avtagbara och tvättbara i 60º. Klädslar finns även att beställa separat.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.
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