Nästa generation komfortrullstolar!
HD Balance är en helt ny svensk komfortrullstol med en genomtänkt design där både
brukarnas och vårdarnas behov och krav satts i centrum. Precision och hållbarhet är ledord
som HD Balance ärvt av sin föregångare, HD 500. Bara material och komponenter av högsta
kvalitet används vid tillverkningen på Lidingö.

Sitsbredder:

38, 42, 46, 50

Hjulstorlekar:

16” & 24”

Sitstilt:

ca 0º - 20º (standard)
ca -5º - 30º (utökad)

Ryggvinkling:

ca 90º - 120º

Max brukarvikt: 135 kg

Made in Sweden

Viktiga egenskaper:
►

BRA KÖREGENSKAPER

Extremt kort avstånd mellan länkhjul & drivhjul ger mycket bra
köregenskaper för både brukare & vårdare. Drivhjulen ligger
dessutom helt i linje med länkhjulen vilket gör att stolen
enkelt kan köras på smala ramper.

Tiltcentrum, HD Balance
Tiltcentrum, HD 500
TP

►

SITSTILTENS VRIDPUNKT ÄR BELÄGEN NÄRA BRUKARENS
TYNGDPUNKT

Ger en bättre kontroll av tiltningen eftersom det krävs mindre
kraft för att tilta, speciellt värdefullt när det gäller tyngre
brukare. Vridpunktens position ger även möjlighet till utökad
tiltning i speciella fall.
►

HÖG PATIENTSÄKERHET

Skalor för olika inställningar
Den goda sittergonomin som förknippas med tidigare HDrullstolar är kvar. Den har kryddats med ett antal skalor
som underlättar för vårdare och anhöriga att säkerställa att
brukaren sitter i rätt position. Kommunikationen mellan
förskrivare och vårdare/brukare/anhörig förenklas avsevärt
genom detta.
Reglageplacering
Tilt- och ryggvinklingsreglagen har placerats så att vårdaren
kan bibehålla sitt grepp om körbygeln när dessa funktioner
används. Det ger ökad kontroll över rörelsen!

►

►

FLEXIRYGG SOM STANDARD

Flexiryggen är standard på HD Balance och går nu att få både
i förlängt och breddat utförande!

180˚

BENSTÖD MED EXTREMT BRA VINKLINGSMÖJLIGHETER

Benstöden kan vinklas mellan 90 och 180 grader som standard,
utan att länkhjulen behöver bytas ut. Det är också väldigt lätt
att ta av eller vinkla bort hela benstödsenheten. Det finns även
möjlighet att välja ett benstöd som inte är vinkelställbart.

►

ROBUST OCH SMIDIGT ARMSTÖD

►

ETT BRETT OCH FLEXIBELT TILLBEHÖRSPROGRAM

►

INTEGRERADE TRANSPORTFÄSTEN

►

RULLSTOLEN HAR ETT RENT UNDERREDE OCH HÖG
MARKFRIGÅNG

90˚

Armstödet sitter i en “fästpunkt” vilket gör det enkelt att ta av
och sätta på plats. Inställningsmöjligheterna i djup och höjd är
generösa. Armstödet har även en inbyggd monteringsskena
undertill där olika tillbehörsfästen kan monteras, t ex
bordsfästen.
En rad olika tillbehör finns såsom alternativa ben- och vadstöd,
bålstöd, axelstöd, bord mm.
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