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Riskinformation om specialutföranden 
och tillbehör till HD Balance

Art.nr. 95707

VIKTIGT!
Vissa tillbehör samt vissa specialutföranden av HD Balance medför ökade 
risker vid användandet av rullstolen. Dessa tillbehör och rullstolar är märkta 
med etiketten i figur 1 och finns beskrivna i detta dokument. 

Vid oklarheter om vilket/vilka tillbehör/specialutförande som är aktuellt för 
en viss rullstol, kontakta alltid HD Rehab. OBS! En rullstol kan vara utrustad 
med flera tillbehör/anpassningar som medför förhöjda risker.

Kontrollera alltid underhållsanvisningen, 95730, om speciellt underhåll 
krävs för det specialutförande din rullstol är utrustad med.

Förhöjd sitsenhet
Rullstolen har balansplåtar i alternativt utförande som gör sitsenheten 
50 mm högre (figur 2). Artikelnummer för dessa är 67052-6 (finns 
angivet på etikett på insidan av balansplåten). 

- Rullstolen får en högre placerad tyngdpunkt vilket medför större 
risk att tippa, speciellt på lutande underlag. 

- Vajrarna till broms, tilt och ryggfällning sträcks ut mer. Var 
uppmärksam så dessa inte skadas.

För Information om konfigureringsmöjligheter och begränsningar, se 
"'Referenstabell - balanseringslägen" 95758.
OBS! Kontrollera alltid att brukaren verkligen har behov av en tiltplåt i 
specialutförande. Om "fel" brukare får en stol med specialtiltplåtar kan 
det innebära kraftigt förhöjda risker.

Sänkt sitsenhet
Rullstolen har balansplåtar i alternativt utförande som gör sitsenheten 
30 mm lägre (figur 3). Artikelnummer för dessa är 67053-6 (finns angivet 
på etikett på insidan av balansplåten).

För Information om konfigureringsmöjligheter och begränsningar, se 
"Referenstabell - balanseringslägen" 95758.
OBS! Kontrollera alltid att brukaren verkligen har behov av en tiltplåt i 
specialutförande. Om "fel" brukare får en stol med specialtiltplåtar kan 
det innebära kraftigt förhöjda risker.

Figur 1

Figur 2

Figur 3
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Framåtflyttad sitsenhet
Rullstolen har balansplåtar i alternativt utförande som flyttar 
sitsenheten 30 mm framåt (figur 4). Artikelnummer för dessa är 
67056-6 (finns angivet på etikett på insidan av balansplåten).

För Information om konfigureringsmöjligheter och begränsningar, 
se "Referenstabell - balanseringslägen" 95758.
OBS! Kontrollera alltid att brukaren verkligen har behov av en tiltplåt 
i specialutförande. Om "fel" brukare får en stol med specialtiltplåtar 
kan det innebära kraftigt förhöjda risker.

Bakåtflyttad sitsenhet
Rullstolen har balansplåtar i alternativt utförande som flyttar 
sitsenheten 30 mm bakåt (figur 5). Artikelnummer för dessa är 
67057-6 (finns angivet på etikett på insidan av balansplåten).

För Information om konfigureringsmöjligheter och begränsningar, 
se "Referenstabell - balanseringslägen" 95758.
OBS! Kontrollera alltid att brukaren verkligen har behov av en tiltplåt 
i specialutförande. Om "fel" brukare får en stol med specialtiltplåtar 
kan det innebära kraftigt förhöjda risker.

Utökad tilt bakåt
En rullstol utrustad med utökad sitstilt bakåt kan medföra förhöjd 
tipprisk för vissa brukare. Detta gäller speciellt brukare som är 
långa, benamputerade eller har kraftig överkropp men kan även 
gälla brukare med speciella rörelsemönster eller annorlunda 
kroppskonstitution.
Tänk på att inte hänga tunga saker på ryggen. HD Rehab 
rekommenderar att inte använda väskkrokar till rullstolar utrustade 
med utökad sitstilt bakåt. 
En rullstol med utökad tilt bakåt är märkt enligt figur 6.

Utökad tilt framåt
Brukare som sitter i rullstolar utrustade med framåttilt (-5°) kräver 
extra uppmärksamhet så de inte glider ur stolen och skadar sig.  
Detta är speciellt viktigt om bälte används då bältet kan göra så att 
de inte får luft när de hasat ur rullstolen.
En rullstol med utökad tilt framåt är märkt enligt figur 6.

Figur 4

Figur 5

Figur 6
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Utökad ryggfällning
En rullstol utrustad med utökad ryggfällning kan medföra förhöjd tipprisk bakåt för vissa brukare. 
Detta gäller speciellt brukare som är långa, benamputerade eller har kraftig överkropp men kan även 
gälla brukare med speciella rörelsemönster eller annorlunda kroppskonstitution som ofta sitter mycket 
tiltade bakåt.
Tänk på att inte hänga tunga saker på ryggen. HD Rehab rekommenderar att inte använda väskkrokar 
till rullstolar utrustade med utökad ryggfällning. En rullstol med utökad tilt bakåt är märkt enligt figur 7.

Förstärkta ramar
Ramförstärkta rullstolar riskerar, trots sin förstärkning, att slitas ut snabbare än normalt eftersom dessa 
rullstolar generellt används vid förhållanden som ökar haveririsken. Var uppmärksam på sprickbildning 
i ramen och andra tecken som kan tyda på förslitning. En skadad rullstol ska alltid tas ur bruk 
omedelbart. Ramförstärkta rullstolar märks enligt figur 8.

Droppställningsfäste
Stolen är utrustad med tillbehöret droppställningsfäste, figur 9 & 10. Detta kan innebära ökad tipprisk, 
främst bakåt. Speciellt i situationer där en tung droppbehållare hänger högt och rullstolen tiltas/
ryggfälls är risken hög. Var uppmärksam på detta och var noga med att använda möjligheten att rotera 
fästet för att åstadkomma en så vertikal position för droppställningen som möjligt för att minimera 
risken. 
På grund av den tipprisk som uppstår när ryggstödet belastas med tunga vikter bör inte 
droppställningsfästet användas tillsammans med tillbehöret väskkrok.
Använd alltid tippskydd! Bedöms risken för hög kan drivhjulen flyttas till sin bakre position vilket gör 
rullstolen stabilare men något mer trög att köra.

Figur 7. Märkning av rullstol med utökad ryggfällning. Figur 8. Märkning av förstärkt rullstol.

Figur 9. Droppställningsfäste Figur 10. Ryggfälld rullstol där fästet roterats 
för att droppställningen ska hållas vertikalt.
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Elställdon tilt & rygg
Rullstol med elställdon kräver extra uppmärksamhet på klämrisker som uppstår då ramdelarna rör sig och 
vårdaren inte själv känner om det kärvar eller tar stopp. Kraften i ställdonen är stor! Om brukaren själv ska 
få hantera elfunktionerna är det viktigt att utvärdera om han/hon har förståelse för riskerna och bedöms 
klara av detta. 
Då bord används och ryggen fälls upp är detta speciellt viktigt så inte brukaren trycks mot bordet. 
Ställdonen är märkta enligt figur 11 (tiltfunktion) och figur 12 (ryggfällningsfunktion).

Ryggdistanser
Ryggdistanser, fig 13, åstadkommer ett kortare sitsdjup på rullstolen än vad som annars är möjligt. 
Användning av ryggdistanser påverkar rullstolens balansering och ska bara användas i undantagsfall och 
för användare som verkligen behöver det korta sittdjupet. 
Rullstolens tyngpunkt flyttas och gör den mer tippbenägen framåt. Detta gör att brukare med en 
kroppskonstitution eller ett beteende som riskerar att tippa rullstolen framåt är särskilt utsatta för risk vid 
användandet av ryggdistanser.

Figur 11 Figur 12

Figur 13, 
ryggdistanser

Riskinformation om specialutföranden och tillbehör till HD-balance



HD Rehab AB    
Box 1263, SE-181 24 Lidingö tel. 08-7670480 fax. 08-7675000 www.hdrehab.se info@hdrehab.se

Infoblad
Sida 5 (5)

Tippskydd
Tippskydden, fig 14, har en varningsetikett i standardutförande. Den varnar vårdaren för att tippskyddet 
inte är i aktiv position och bör återställas. Tippskyddet ska alltid vara i aktivt läge om möjligt.

Syrgaskorg HD
Rullstolen är utrustad med tillbehöret Syrgashållare HD. 
Syrgashållaren medför en förhöjd tipprisk, speciellt i tiltat läge. 
Var uppmärksam på detta. På grund av den förhöjda tippsrisken som uppstår när 
ryggstödet belastas med tunga vikter bör inte syrgashållaren användas tillsammans 
med droppställningsfästet eller väskkrok.

Använd alltid tippskydd! Bedöms risken för hög kan drivhjulen flyttas till sin 
bakre position vilket gör rullstolen stabilare men något mer trög att köra. 

Specialanpassad produkt
Vissa specialanpassningar medför ökade risker och märks då med varningsetiketten. Se bifogat tillägg till 
bruksanvisningen för mer information om riskerna för den specifika specialanpassningen. 

Figur 14, 
Tippskydden


