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Övriga tillbehör till HD Balance
Utfyllnadskudde
Utfyllnadskuddar används för att ytterligare anpassa sittbredden
efter brukaren. Dessa fästs på insidan av armstödens
sidostöd med hjälp av en ficka fram och kardborrband bak.
Utfyllnadskuddarna gör sitsbredden 2 cm smalare (1 cm per sida).
Se även Infoblad Chassi, art.nr. 95937.
Utfyllnadskuddarna är inte anpassade för Armstöd lågt och kan
inte användas i kombination med Kilformat sidostöd.

Infoblad
Sida 1 (2)

A

B
Profilstopp
Profilstopp (B) används för att underlätta för vårdaren att ställa
in huvud-/nackstödet på samma höjd/djup varje gång. Se även
Infoblad Huvudstöd och Nackstöd, art.nr. 95932.

Väskkrok
Väskkrok (C) monteras runt körbygelrören och används för att
hänga lättare väskor eller dylikt på. För att inte hindra hjulens
rörelser bör väskan placeras centrerat bakom ryggstödet med ett
handtag på varje väskkrok.

C

Tänk på
•
•
•
•
•

Tipprisken ökar om rullstolens sits och/eller rygg vinklas
bakåt och väskkrokarna belastas.
Väskkrokarna bör inte belastas med mer än 5 kg totalt.
Rullstol med utökad sits och ryggvinkling bör inte utrustas
med väskkrokar.
Kontrollera att rullstolen är utrustad med tippskydd och att
de är utdragna i aktivt läge.
Det ligger på vårdaren/användarens ansvar att kontrollera
tipprisken och se till att tippskydd används.

D

Droppställning
Det är möjligt att utrusta HD Balance med en droppställning.
Detta kan underlätta för brukaren att vara mer mobil under vissa
typer av behandlingar och/eller undersökningar.
Konstruktionen är stabil och består av en kraftig lättviktsstång
(D) i aluminium och ett fäste (E, nästa sida), som monteras i
rullstolens ryggram på höger eller vänster sida. Droppställningens
höjdinställning regleras enkelt med en ratt. Vinkeln justeras med
en ratt så att droppställningen alltid kan hållas lodrät även då
rullstolens sits och/eller rygg vinklas. Hållaren har som standard
dubbla krokar för att kunna bära två dropppåsar.
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Sida 2 (2)

Tänk på
•
•

•

Håll alltid droppställningen så vertikal som möjligt.
Kontrollera alltid att vreden är åtdragna innan användning
annars kan droppställningen falla framåt eller bakåt.
Droppställningen medför en förhöjd tipprisk, speciellt med
tunga droppåsar och i sitstiltat/ryggfällt läge.
Var uppmärksam på dörrhöjden då droppställning används.

•

Använd tippskydd.

•

E

Droppställningsfästet är försett med
varningssymbol på utsidan för att
påkalla att speciell information finns.
Se dokument 95707.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art.nr. 95750.
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