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Ryggsystem till HD Balance
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HD Balance finns med två typer av ryggsystem, Flexi (A) och Planrygg (B). Ryggsystemen finns i två olika höjder,
standard och lång (+10 cm). Ryggsystem Flexi och Planrygg kan båda kompletteras med antingen ryggdyna Standard eller ryggdyna Plan.
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Flexi
Flexi ryggsystem, som är standard, ger ett bekvämt anpassningsbart stöd för de flesta ryggar. Det passar såväl
ryggar utan deformiteter som ryggar med bröstkyfoser eller skolioser. Ryggsystemet kan också ge extra stöd för
brukare som lutar åt sidan eller behöver extra utrymme för runda stjärtar.
Flexi ryggsystem består av en Flexiram med sju kardborrband (åtta på den förlängda). De fyra nedre
kardborrbanden (C) har en tätare placering för att lättare kunna reglera brukarens bäckenställning och ge ett
stöd för ländryggen. De tre övre banden (D) har en glesare placering för att främja ventilationen i ryggdynan.
Ryggdynan fästs mot ryggsystemet med hjälp av kardborrband (E).
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Planrygg

Planrygg finns som alternativ till Flexi ryggsystem och används när brukaren har behov av ett fastare ryggstöd.
Den kan också användas som bas då det finns ett behov av att bygga upp ett individanpassat ryggstöd.
Planryggen består av en ryggplatta av lackad aluminiumplåt. Ryggdynan fästs mot ryggplattans fram- och
baksida med hjälp av kardborrband (F).
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Inställningar
Ryggstödshöjden kan regleras steglöst 5 cm i ett inbyggt spår i ryggsystemet (G). Detta gäller både Flexi
och Planrygg. Om man vill höja ryggen ytterligare kan en höjning på 3 cm uppnås genom att flytta de fyra
ryggklamrarna längs rullstolens ryggram (H). Obs! Vid uppflyttning av ryggklamrarna går det inte att ha körbygeln
i det översta läget.
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Ryggdynor
Det finns två typer av ryggdynor, Standard (I), med sidostödsvingar och Plan (J), utan sidostödsvingar.
Sidostödsvingarna ger ett fast men mjukt stöd för brukaren i sidled. Den plana ryggdynan används för den mer
aktiva brukaren med god bålstabilitet eller då sidostödsvingarna är i vägen för bålstödens placering.
Båda varianterna finns i standardhöjd och lång för att passa ryggsystemens två olika höjder.
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Mått ryggsystem
Tabell 1 - Mått ryggsystem [cm]

a

a min

a max

Flexi standard

55

60 / 63*

Flexi lång

65

70 / 73*

Planrygg standard

55

60 / 63*

Planrygg lång

65

70 / 73*

* Vid uppflyttning av ryggklamrarna.
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b

Mått ryggdynor
Tabell 2 - Mått ryggdynor [cm]
Höjd

Bredd

b

c

Standard

51

som sittbredd

4

12

Standard lång (+10 cm)

61

som sittbredd

4

12

Plan

51

som sittbredd

4

-

Plan lång (+10 cm)

61

som sittbredd

4

-

c

Klädsel
Ryggdynorna har som standard grå Trevira-klädsel (K). Kan även beställas i svart Trevira (L) eller i svart avspritbar
Dartex (M). Alla klädslar är avtagbara och tvättbara i 60º. Klädslar finns även att beställas separat.
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Tänk på
•
•

HD Balance kan utrustas med ett bredare ryggstöd för brukare med brett axel/skulderparti och smal
höftbredd. Möjlighet finns också att utrusta rullstolen med ett smalare ryggstöd för brukare som har en
smalare överkropp och är bredare runt höfter och stjärt. Se Infoblad Alternativ ryggbredd (art.nr: 95945).
Det finns möjlighet att använda ryggdistanser till både flexi- och planrygg för att korta sittdjupet. Se
monteringsanvisning 95831 för mer information.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.
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