
Kortfattad bruksanvisning
Svenska

HD Balance
Komfortrullstol

Denna bruksanvisning är ett 
komplement till den fullständiga 

bruksanvisningen. 
Läs alltid den fullständiga versionen 

innan rullstolen tas i bruk!



ALLMÄNNA SÄKERHETSASPEKTER:

» Följ underhållsanvisningarna! Håll 
stolen ren och testa reglage och 
bromsar med jämna mellanrum.

» Upptäcks en skada eller avsaknad av en 
detalj ska stolen tas ur bruk tills detta är 
åtgärdat.

» Använd BARA godkända tillbehör!

» Rullstolen bör framföras och användas 
med omdöme för att undvika onödiga 
risksituationer.

» Rullstolen är inte avsedd att framföras 
av barn.

» Var observant på tipprisken bakåt, den 
ökar för rullstolar med utökad tilt och 
om väskor eller liknande hängs på 
ryggstödet.



» Brukare som är väldigt aktiva eller har 
ofrivilliga rörelsemönster kan tippa 
rullstolen om de greppar tag i fasta 
föremål. (t.ex. dörrkarmar, handtag) Ha 
god uppsikt över dessa brukare!

» Var uppmärksam på brukarens situation 
i stolen. Viss klämrisk finns p.g.a de 
olika inställningsmöjligheterna.

» Tänk på att brukaren inte alltid kan tala 
om att klämsituation uppstått.

» Vissa klädesplagg är ej lämpliga på 
brukaren då dessa kan fastna i hjulen. 
Var speciellt försiktig med halsdukar 
och liknande då dessa kan dras åt runt 
brukarens hals om de fastnar.

» Fäst ryggdynans stroppar runt 
flexiryggens rör för att undvika risk för 
tryck.

» Vid lyft: Läs instruktionen för 
lyfthjälpmedlet noga och var 
uppmärksam på brukarens armar och 
ben under lyftet.
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BRUKARVIKT

Den maximalt tillåtna 
brukarvikten finns angiven 
på rullstolen enligt:

TIPPSKYDD

Rullstolen ska alltid vara utrustad med 
tippskydd. 

» Ha alltid tippskydden utdragna vid 
tipprisk bakåt! 

JUSTERING:
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BROMSAR

Rullstolen kan vara utrustad med två olika 
bromstyper, färdbroms (a) för vårdaren 
samt däckbroms (b) för brukaren. De 
manövreras enligt pilarna.

Parkeringsbroms manövreras enligt: 
(Bromsa båda sidorna)

BROMSAT LÄGE

LÅSHYLSA
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HJUL

TA LOSS HJUL:
- Tryck in låsknappen (e, sitter på under-
sidan för modell 16"), lyft rullstolen en 
aning och ta loss hjulet.

MONTERA HJULEN:
- För in hjulaxeln (c) i hylsan (d)

- Tryck in låsknappen (e) och tryck samti-
digt in hjulet så de tre tapparna (f) passar i 
bromsskivans hål. 

- Släpp låsknappen

» Kontrollera att hjulet sitter fast!!
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KÖRBYGEL

Höjden justeras i tre steg genom att trycka 
in det ena snäpplåset (g) och samtidigt 
föra körbygeln på samma sida uppåt eller 
nedåt. Håll körbygeln uppe/nere och tryck 
in det andra snäpplåset (h) så att juste-
ringen kan slutföras. Se till att bromsvaj-
rarna lätt glider med i rörelsen.

» Kontrollera att båda snäpplåsen 
fjädrat ut i hålen och att 
bromsvajrarna löper fritt.



ARMSTÖD

BORTTAGNING / MONTERING:

HÖJDINSTÄLLNING:

DJUPINSTÄLLNING:

TRYCK!

TRYCK!



BENSTÖD

BORTTAGNING / MONTERING

VINKLING & UTVRIDNING:

TRYCK!

TRYCK!

LYFT BENSTÖDET NÅGOT
             OCH
            TRYCK!

LYFT!

VINKLA



SKALOR & BRUKARKORT

Skalor och brukarkort (hänger på baksi-
dan av ryggen) används för att brukarens 
sittställning ska bli i enlighet med förskri-
varens rekommendationer.

SITSTILT:
Avläses i grader på etiketten som sitter på 
vänster sida av sitsramen. 

RYGGVINKEL:
Avläses i grader på etiketten som sitter 
längst ner på vänster sida av ryggramen. 

ARMSTÖD & BENSTÖD
Läget avläses på skalor enligt bilderna 
nedan:



RYGGVINKEL. 
Här anges 
rekommenderad 
ryggvinkel. 

TILTVINKEL. 
Här anges 
rekommenderad 
tiltvinkel. 

ARMSTÖDSHÖJD. 
Här anges 
rekommenderad 
inställning för 
armstödet.

BENSTÖD. Här anges 
rekommenderad 
inställning för benstöden.

BAKSIDA. På baksidan av kortet kan 
övriga kommentarer lämnas.

NAMN. Här står brukarens namn
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TRANSPORT I FORDON

- Transportera med stolen i färdriktningen.

- Använd 4-punkts bandsystem för stolen 
och 3-punkts säkerhetsbälte för brukaren.

- Huvudstöd ska användas.

- Ta av alla tillbehör, ex: bord, bålstöd mm.

- OBS! Spänn inte fast stolen för hårt.

j. FRÄMRE FÄSTE
- Runt tvärröret.

i. BAKRE FÄSTE
- Genom öglan.
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IHOPFÄLLNING AV RULLSTOLEN

- Tilta fram sitsen och ta av alla tillbehör, 
armstöden och dynorna.

- Håll i körbygeln och dra ut ryggfällnings-
sprinten (k). Gasfjädern lossnar och rygg-
stödet kan fällas framåt.

ÅTERSTÄLLNING EFTER IHOPFÄLLNING
- Fäll upp ryggstödet och dra ut sprinten (k).

- Passa in sprinten genom gasfjäderns hål 
(l) och helt genom fästets båda plåtar (m).



CHECKLISTA EFTER TRANSPORT:

- Kontrollera att ryggfällningssprinten (k)
går helt igenom fästet (m).

- Kontrollera att hjulen sitter fast 
ordentligt.

- Kontrollera att tippskydden är monterade 
och i rätt läge.

- Testa de viktigaste funktionerna; broms, 
ryggvinkling och sitstilt.

» Om sprinten inte är korrekt 
monterad kan fästet brytas sönder 
och brukaren tippas hastigt bakåt.

!



LÄS DEN KOMPLETTA BRUKSANVISNINGEN 
(ART. NR. 95701) FÖR MER INFORMATION!

DOKUMENTINFORMATION:
ART. NR. : 95710      REVISION: C

PUBLICERINGSDATUM: 2017-02-21

TILLVERKARE:

HD Rehab
Tryffelsslingan 4

SE-181 57 LIDINGÖ

Telefon: 08 - 767 04 80
Fax: 08 - 767 50 00

www.hdrehab.se
info@hdrehab.se



DAGLIG FUNKTIONSKONTROLL:

För att säkerställa brukarens säkerhet bör 
en daglig funktionskontroll av de mest 
vitala delarna genomföras enligt nedan.

» Testa bromsarna (både färdbroms 
och brukarbroms).

» Kontrollera att sitstilt och 
ryggfällning fungerar.

» Kontrollera att hjul och dynor sitter 
där de ska och är hela och rena. 

» Kontrollera att tippskydden sitter i 
lämpligt läge.

» Om stolen är utrustad med 
brukarkort så kontrollera 
att rullstolens inställningar 
överensstämmer med 
rekommendationerna på detta.


