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VI TILLVERKAR LIVSKVALITET
HD Rehab hjälper människor att få en ökad livskvalitet. Våra produkter bidrar till att brukare, 
anhöriga och vårdare får en behaglig, trygg och enkel tillvaro. 

HD Rehab erbjuder hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning. Det vi gör mest är 
rullstolar, som vi konstruerat, utvecklat och tillverkat i över 40 år.  Vi kompromissar aldrig när det 
gäller kvalitet. Precision, säkerhet för brukare och vårdare, funktion och formgivning är viktiga 
ledord för oss. Vi kan nästan lova att vilken annan rullstol du än provar kommer du att känna 
skillnaden. 

FLEXIBEL UTVECKLINGSGLÄDJE

Antingen du är brukare, anhörig eller vårdare är vi lyhörda för önskemål och synpunkter. Hos 
oss jobbar konstruktörer och utvecklare nära och tillsammans med produktionen i våra lokaler 
på Lidingö. Våra kreativa medarbetare använder sina specialistkunskaper, erfarenheter och sin 
idérikedom för att hitta lösningar för varje enskild persons unika behov. 

© 2017 HD REHAB AB
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1. ALLMÄNT

1.1 Målgrupp / Användningsområde
Denna förskrivarinformation riktar sig till dig som vill ha en övergripande information om HD 
Balance och dess möjligheter inför förskrivning . Förskrivarinformationen är en del av den 
dokumentation som finns om HD Balance och bör därför kompletteras med dokumenten 
“Bruksanvisning” (art nr 95701), “Infoblad” (art nr 95930-959**) och “Måttabell” (art nr 95719). 
Alla dokument utgår ifrån en HD Balance med standardkonfiguration. Möjlighet till alternativ 
konfiguration finns men bör noga övervägas, då detta ibland medför begränsningar och vissa 
risker, se dokument “Riskinformation specialutförande” (art nr 95707). Senaste revision av 
ovanstående dokument finns på   www.hdrehab.se

HD Balance är en manuell komfortrullstol avsedd för personer med behov av högre 
sittkomfort, stöd och stabilitet än vad aktiv- och allroundrullstolar kan ge. Med de många 
inställningsmöjligheterna ges brukaren en individuellt anpassad sittställning i balans och med 
maximal tryckavlastning.

Komplett bruksanvisning ska alltid följa med rullstolen vid leverans. Se alltid till att den finns 
tillgänglig där rullstolen används. Den korta bruksanvisningen som finns i en plastficka på 
ryggstödet är endast ett komplement.

Funktioner som sitstilt och ryggfällning skapar goda förutsättningar till variation mellan ett 
stabilt, aktivt sittande och avlastad vila. Observera att långvarigt sittande utan lägesförändring 
kan leda till obehag och skadligt tryck. Symtom på skadligt tryck kan vara smärta och hudrodnad 
som i förläng ningen kan leda till att trycksår uppstår.

HD Balance är avsedd att användas i vardagssituationen, både i inomhus- och utomhusmiljö 
och kan framdrivas av brukaren själv eller vårdare. Både 16- och 24-modellen är i sitt 
standardutförande mycket välbalanserade och lättmanövrerade. En välplacerad balanspunkt och 
en kort hjulbas bidrar till dessa egenskaper.

I de fall rullstolen används av flera brukare måste respektive brukares särskilda behov beaktas. 
Dessutom ska rullstolens klädsel på rygg- och sitsdyna tvättas eller bytas mellan varje brukare. 
Tvättråd finns på klädseln.

Max brukarvikt framgår av dokument “Måttabell” (art nr 95719), dokument “Bruksanvisning” (art 
nr 95715) samt även angivet på rullstol.

1.2 Utprovning
Förskrivning ska alltid ske innan en HD Balance-rullstol börjar användas. Detta gäller såväl ny stol 
som när en begagnad stol byter brukare. Var observant på att ny förskrivning kan behövas om en 
brukares funktionsnedsättning förändras eller nya behov uppstår. All förskrivning och anpassning 
av stolen SKA ske av behörig personal.

HD Balance ska provas ut och ställas in individuellt för brukaren av utbildad personal (Förskrivare). 
Bedömning av brukarens säkerhet ska göras i samband med detta.

BILD 1. Modell 24 till vänster och 
16 till höger.
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Instruktioner till brukare, anhörig, assistent eller vårdpersonal om hur rullstolen ska användas ska 
ha förmedlats i samband med att stolen tas i bruk. Använd gärna brukarkort som en del i detta, 
det får dock inte ersätta en personlig genomgång.

Dagliga funktionskontroller rekommenderas, se dokument “Bruksanvisning” (art nr 95701).

2. CHASSI
Mer information om mått, hur inställningar görs och hur tillbehör monteras finns i dokumenten 
“Bruksanvisning” (art nr 95701), “Infoblad” (art nr 95930-959**) och “Monteringsanvisningar” (art 
nr 95801-958**). Senaste revision av dessa finns på www.hdrehab.se.

2.1 Modeller
HD Balance finns i två olika utföranden; med 24” drivhjul och med 16” drivhjul, se bild 1.  HD 
Balance 24-modellen, med drivringar på hjulen, är för brukare som helt eller delvis kan köra 
rullstolen. Denna modell går också något lättare över hinder som tex. trottoarkanter.

HD Balance 16 är en transportmodell för brukare som inte kör själv. 16”- hjulen underlättar 
en sittande glidförflyttning eller möjliggör att vårdaren kan komma närmare brukaren i en 
vårdsituation.  

2.2 Ramförstärkningar
HD Balance finns i förstärkt utförande. Rullstolen förstärks då i hjulram, sitsram och ryggram 
för ökad hållfasthet. En förstärkt rullstol används till brukare som belastar rullstolen hårdare än 
normalt, till exempel på grund av sitt rörelsemönster eller ökad tonus/spasticitet. Vid användning 
i krävande miljöer eller handhavande som kraftigt avviker från det normala rekommenderas 
också en förstärkt rullstol. Se avsnitt 6.4 Hårt belastande brukare.

2.3 Val av sittbredd
HD Balance finns i fyra sittbredder; 38, 42, 46 och 50 cm. För att anpassa sittbredden efter 
brukaren finns utfyllnadskuddar som tillbehör. Dessa fästs på sidostöden och gör sittbredden 
smalare. Ytterligare alternativ för anpassning av sittbredd är distanser. Dessa placeras mellan 
armstödsstolpen och sidostöden.

2.4 Val av sittdjup
HD Balance finns med standard eller förlängd sitsram. Rullstolen med den förlängda sitsramen är 
även utrustad med förlängd sittplatta och förlängd sittdyna.  Vid behov av ytterligare kortare sittdjup 
kan ryggdistanser användas för att flytta fram ryggstödet 2,5 cm. Se avsnitt 4 Tillbehör.

2.5 Balansering av rullstolen
Rullstolen är välbalanserad i sitt standardutförande och 
passar de flesta brukares behov. Man bör alltid sträva efter 
att uppnå standardkonfiguration men i vissa speciella fall 
kan rullstolens grundkonfiguration behöva ändras. Detta bör 
noga övervägas och riskbedömas i varje enskilt fall.

FÖRFLYTTNING AV DRIVHJUL  

Drivhjulen kan monteras i två olika positioner, främre och bakre, 
se bild 2. Som standard levereras HD Balance med drivhjulet i 
den främre positionen.  Detta ger, enligt tester, en lättkörd rullstol 
med tillräckligt bra stabilitet för normalbrukaren.För ytterligare 
stabilitet bakåt monteras hjulen i bakre position. Detta ger en 
mer stabil rullstol som är något tyngre att köra. Om brukaren 
ofta sitter med kraftigt tillbakalutad  rygg och sits, bör bakre 
hjulposition användas.

BILD 2. Bakre hjulet har en främre 
och bakre position.
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BALANSERING AV SITSENHET (TYNGDPUNKTSFÖRSKJUTNING)

Tiltplåtarna som förbinder hjulram och sitsram kan bytas ut 
mot alternativa varianter. Sitsenheten kan på så sätt flyttas 
framåt eller bakåt, se bild 3.

HÖJDINSTÄLLNING AV SITSENHET

Sitthöjden kan anpassas genom att byta ut tiltplåtarna till en 
lägre eller högre variant. Det finns även möjlighet att sänka 
sitthöjden på HD Balance 24 genom att byta till mindre drivhjul 
samt flytta alternativt byta länkhjul.

- Var alltid uppmärksam på att tipprisken kan öka när 
rullstolens balansering och höjd förändras!

- Dokumenten “Referenstabell balanseringskonfigurationer” (art nr 95759) samt 
“Referenstabell balanseringslägen” (art nr 95758) anger vilka kombinationer av balansering 
och sitshöjning/sänkning som tillåts och vilka eventuella begränsningar de medför. Läs 
dessa innan specialutföranden beställs.

2.6 Sitstiltning och ryggvinkling

SITSTILTNING

HD Balance sitsenhet är tiltbar 0-20 grader, se bild 4a. Möjlighet att utöka tiltvinkeln till -5 - 
30 grader finns men kan medföra en ökad tipprisk. Det finns även en möjlighet att begränsa 
tiltvinkeln. Se dokument “Infoblad Sitstilt & Ryggvinkling (art nr 95944).

Observera att en individuell riskbedömning ska göras av förskrivaren i varje enskilt fall. Olika 
kroppsform och vikt hos brukaren påverkar stolens balans i olika grad.

RYGGVINKLING

Ryggstödet kan, som standard, vinklas steglöst, 90-120 grader, se bild 4b. Möjlighet att utöka 
ryggvinkeln till 90 - 135 grader finns men kan medföra en ökad tipprisk.

Ryggvinklingen regleras med hjälp av en gaskolv som är monterad under rullstolens sits. 
Gaskolven ger en lyftkraft som hjälper till vid uppresningen av ryggstödet. Möjligheten till 
reglerbar ryggvinkling kan tas bort och ersättas med en fast vinkel som kan ställas in mellan 90 
och 105 grader. Detta anges vid beställning eller utförs av behörig tekniker i efterhand.

REGLAGE

Sitstiltningsreglaget är grönt och placerat på körbygelns högra sida medan ryggvinklingsreglaget 
är grått och placerat på körbygelns vänstra sida. Reglagen hanteras var för sig, dvs. inte samtidigt.

BILD 3. Tiltplåtarnas läge.

BILD 4. Sitsenheten kan tiltas mellan    
0 - 20° (a) och ryggen kan vinklas mel-
lan 90-120° (b).

a b

6



HD BALANCE | Förskrivarinformation

ELFUNKTIONER

HD Balance kan utrustas med elfunktioner för sitstilt och ryggfällning vilket gör det möjligt för 
brukaren att själv ändra sittställning i rullstolen. 

Obs! Den elektriska sitstiltningen kan inte begränsas eller utökas, den är alltid 0-20 grader. Detta 
gäller även ryggfällningen som alltid är 90-120 grader.

2.7 Hjul
HD Balance finns i två modeller, HD Balance 16, med 16” bakhjul och HD Balance 24, med 24” 
bakhjul. Båda modellerna är utrustade med 7” (175mm)  länkhjul.

Samtliga däck på HD Balance, oavsett modell, är som standard pump- och punkteringsfria. Som 
alternativ finns luftpumpade däck eller däck med Flexel-slang, för en mer lättrullad stol när 
brukaren är tung.  Bakhjulen är avtagbara med snabbkoppling (quick release).

2.8 Drivringar
Drivringarna på HD Balance är som standard av aluminium. Som alternativ finns andra drivringar, 
plastade för ett bättre grepp eller rostfritt stål som är mer slitstarkt än aluminium.  Drivringarna 
får inte tas bort eftersom hjulkonstruktionen då försvagas. Ett smalare yttermått kan istället 
uppnås genom att drivringen flyttas närmare hjulet och/eller byta ut länkhjulstappen till en 
kortare variant.

2.9 Bromsar
HD Balance är som standard utrustad med kombinerad färd- och parkeringsbroms (vårdarbroms). 
24-modellen är även utrustad med parkerings-/brukarbromsar. Färd- och parkeringsbroms 
(vårdarbroms) kan väljas bort på både 16- och 24-modellen.

KOMBINERAD FÄRD- OCH PARKERINGSBROMS

Bromshandtagen sitter under körbygeln/körhandtagen och manövreras från rullstolens baksida. 
Parkeringsbromsen består av en hylsa som låser bromsen i bromsat läge.

PARKERINGSBROMS / BRUKARBROMS

På HD Balance 24 finns en separat parkeringsbroms för brukaren. Denna broms är av 
däckbromstyp och kan även fås till HD Balance 16 om så önskas. Om brukaren har svårt att nå 
bromshandtaget eller är svag finns förlängda bromspakar till HD Balance 24.

2.10 Körhandtagssida
HD Balance är som standard utrustad med körhandtagsidor med integrerad vårdarbroms. 

Som alternativ finns körhandtagssida enkel, dvs. utan vårdarbroms, eller körhandtagssida 
vinkelställbar. Körhandtagssida vinkelställbar kan vinklas i tre lägen utifrån brukarens sittposition 
och/eller vårdarens längd.

Körhandtagssidorna är höj- och sänkbara i 3 lägen med hjälp av snäppknappar i ryggramsrören. 
Om vårdaren som ska köra rullstolen är lång finns förhöjda körhandtagssidor (+12 cm).

2.11 Körbygel/Körhandtag
HD Balance är standardutrustad med körbygel som är fäst på körhandtagssidorna. 

Som alternativ till standardkörbygel finns körbygel djup, körbygel förhöjd bockad och separata 
körhandtag. 

KÖRBYGEL DJUP kan användas t.ex. vid drivaggregatsanvändning.

KÖRBYGEL FÖRHÖJD BOCKAD används om brukaren körs i sitstiltat och/eller ryggfällt läge.

SEPARATA KÖRHANDTAG kan väljas om tex. trappklättrare ska användas.
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2.12 Tippskydd
Tippskydd tillhör standardutrustningen på samtliga HD Balance-modeller. Observera att 
tippskydden till 16”- och 24”-modellen har något olika utformning. Använd rätt modell!

Tippskydden kan höjdinställas i tre lägen och även vridas upp och låsas i ett inaktivt läge vid t.ex. 
passage av trottoarkant/tröskel. Ha alltid tippskydden fullt utdragna i aktivt läge vid tipprisk bakåt 
och tänk på att alltid vrida tillbaka och låsa tippskydden igen då de varit inaktiva.

Tippskydden fungerar även som tramprör d.v.s. mothåll för foten när rullstolen ska tippas upp på 
bakhjulen.

Obs! Tipprisken kan variera beroende på brukarens vikt, kroppsform och placering i 
rullstolen. Andra faktorer som påverkar är rullstolens grad av sitstiltning, ryggfällning och 
benstödsvinkling, bakhjulens placering samt ev. last på rullstolens ryggstöd. Tipprisken bör 
alltid kontrolleras i den aktuella användningssituationen och tippskydden ställas in efter 
detta. Observera att rullstolen ej får användas utan tippskydd!

3. SITSENHET
Mer information om mått, inställningar och hur tillbehör monteras finns i dokumenten 
“Bruksanvisning” (art nr 95701), “Infoblad “ (art nr 95930-959**) och “Monteringsanvisning” (art nr 
95801-958**). 

3.1 Sits
HD Balance är utrustad med en djupinställbar sittplatta för att ge brukaren en god understödsyta 
och maximal tryckfördelning.  Djupet justeras med en spärr under sittplattan. Sittplattan är 
försedd med kardborrband för fastsättning av sittdynan.

SITTDYNA

HD Balance är utrustad med en formad sittdyna i skum med sittgrop, lårbensstöd och bendelare. 
Framkanten på sittdynan är snedskuren med ett överhäng vilket minimerar risken för tryck i 
brukarens knäveck. Sittdynan fästs på sittplattan med kardborrband.

Klädsel till sittdynor finns tre olika alternativ, grå Trevira (standard), svart Trevira eller 
Hygienklädsel (avspritbar). Som tillbehör finns överdragsklädslar i svart Trevira. Dessa har resår 
och träs över befintlig klädsel som ett extra, tvättbart skydd. Överdragsklädslarna finns med och 
utan inkontinensskydd.

3.2 Rygg

FLEXI RYGGSYSTEM

HD Balance är som standard utrustad med Flexi ryggsystem. Flexi ryggsystem består av Flexi 
ryggram med sju inställbara remmar samt Flexi ryggdyna. Remmarna kan ställas in för att ge 
brukaren ett bra bäcken- och ländryggsstöd. Det går också att ge extra plats åt brukarens stjärt 
eller kyfotiska rygg genom en slackning av remmarna. Ett bra sidostöd åt brukare som lutar, kan 
åstadkommas genom att alla remmarna slackas och ryggdynan skålas. Flexi ryggsystem finns 
även i en förlängd variant för långa brukare. Se dokument “Bruksanvisning” (art nr 95701) för 
instruktion ang. inställning av flexirygg.  Önskas ytterligare stöd för bålen finns bålstöd, se avsnitt 
4 Tillbehör.

PLANRYGG

Som alternativ till Flexi ryggsystem finns planrygg som är en ryggplatta i aluminium. Planrygg 
finns även i en förlängd variant för långa brukare.

HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGEN

Det finns två sätt att ställa in rygghöjden. Dels finns spår i flexiramen för steglös höjdjustering. 
Krävs ytterligare justeringar i höjd kan även ryggklamrarna flyttas något längs ryggramens 
sidorör.
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RYGGDYNA

Flexi ryggdyna är av skum med formade sidovingar för att ge ett mjukt men stabilt sidostöd. Det 
finns även en plan ryggdyna av skum, utan vingar, som alternativ. Båda typer av ryggdynor går att 
använda till planrygg och till flexirygg. Klädsel till ryggdynor finns i tre olika alternativ, grå Trevira 
(standard), svart Trevira eller Dartex (avspritbar).

FJÄDRANDE RYGG

Det går att utrusta rullstolen med en fjädrande rygg. Detta skonar rullstolens delar vid hård 
belastning, för exempelvisa brukare med förhöjd tonus/spasticitet. Behov av fjädrande rygg 
måste bedömas i varje enskilt fall eftersom detta inte passar alla brukare.

3.3 Alternativ ryggbredd
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.

Vid användning av bredare ryggstöd uppstår viss begränsning av armstödens djupinställning.

3.4 Benstöd
Benstöden finns i två varianter; vinkelfasta och vinkelställbara. Som alternativ finns även 
amputationsbenstöd.

HD Balance hjulram är utformad så att alla benstödstyper kan användas i 90 grader i 
standardkonfigurerad rullstol, utan att det blir konflikt med länkhjulen. 90-gradersläget är 
användbart tex. när brukaren har knäledskontrakturer eller för att bryta sträckspasticitet i benen. 
Benstöd finns i tre olika längder, standard, kort och långt. 

VINKELSTÄLLBARA

Vinkelställbara benstöd består av benstödsöverdel, vadstöd och fotstöd. Benstöden sätts på plats 
och tas bort med ett enkelt enhandsgrepp utan att brukarens underben behöver sträckas/rätas 
ut. Benstöden är ställbara från 90 - 180 grader. Placeringen av benstödsöverdelens vridcentrum 
gör att benstödslängden, för de flesta brukare, inte behöver justeras när knäledsvinkeln ändras 
(längdkompenserande).

VINKELFASTA

Vinkelfasta benstöd finns som alternativ till de vinkelställbara och består av benstödsöverdel, 
vadstöd och fotstöd. Benstödet sätts på plats och tas bort med ett enkelt enhandsgrepp på 
liknande sätt som de vinkelställbara benstöden utan att brukarens underben behöver sträckas/
rätas ut. Vinkelfasta benstöd finns som standard i 90 och 105 graders utförande, men kan som 
specialanpassning tillverkas i valfri vinkel.

AMPUTATIONSBENSTÖD

Vinkelställbart amputationsbenstöd är inställbart mellan 140 - 180 grader. Det är avtagbart och 
kan vridas ut i sidled. Amputationsbenstödets polstrade vadplatta är inställbar i höjd, djup, sidled 
och vinkel.

FRIKOPPLINGSREGLAGE KNÄLED

Detta gör det möjligt att vinkelreglera benstöden från en sida när en hel fotplatta eller fotlåda 
används. Vinkelregleringen kan då utföras av endast en vårdare.
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3.5 Vad- och fotstöd

VADSTÖD

Delade vadstöd ingår som standard till HD Balance.  Som alternativ finns helt vadstöd, vadmatta 
eller vadband. Både vadstöd delat och vadstöd helt kan ställas i höjd, djup och vinkel.  Det finns 
även två alternativa delade vadstöd som är djupare (3 eller 5 cm). Helt vadstöd finns med ett 
alternativt djup (3 cm).

Från och med våren 2015 är de separata vadstöden även steglöst ställbara i sidled. 

FOTSTÖD

Separata fotplattor är standard på HD Balance. Dessa kan ställas i höjd, djup och vinkel. Som 
alternativ finns hel fotplatta eller fotlåda. Båda kan ställas i höjd och vinkel. 

Samtliga fotstöd kan användas till både vinkelställbara och till vinkelfasta benstöd. Fotstöd 
finns i en förkortad variant för brukare med korta ben. Fotstödssidor, hälband samt polstring till 
fotplattor finns som tillbehör. Mer information om hur långa och korta fotstöd ska kombineras 
med benstödslängder finns i dokument “Infoblad benstöd” (art nr 95933).

3.6 Armstöd
Armstöd finns i tre modeller, armstöd standard, armstöd bred och hemiplegiarmstöd. Armstöd 
standard och armstöd bred finns även i låg variant för korta brukare eller till brukare med en 
ihopsjunken sittställning.

STANDARD

Armstöd standard består av en höjd- och djupinställbar polstrad armstödsplatta samt ett 
polstrat sidostöd. Armstödets inställningar i höjd och djup görs utan verktyg. För höjdinställning 
finns graderade skalor så att båda armstöden enkelt kan ställas i lika höjd. Armstödsplattan 
kan regleras i djup för att ge stöd för brukarens armbågar i olika sittpositioner. Till exempel 
kan armstödsplattorna skjutas framåt för att användas som stöd vid uppresning och bakåt när 
brukaren behöver komma nära ett bord.

BRED

Armstöd bred består av en polstrad armstödsplatta samt ett polstrat sidostöd. Armstödsplattan är 
bredare baktill och har en mjukare polstring än armstöd standard. Den bredare armstödsplattan 
ger en bättre understödsyta för brukare som har armarna längre ut från kroppen.

HEMIPLEGI

Hemiplegiarmstöd finns i höger- resp. vänster-version och består av en polstrad armstödsöverdel 
samt ett polstrat sidostöd. Armstödsöverdelen är utformad för att ge stöd åt brukarens arm 
och kan ställas i höjd, djup, bredd samt roteras in framför kroppen. Användningsområde för 
hemiplegiarmstödet är, tex.  hemiplegi, brukare som lutar, smärta i arm/axel eller gipsad arm.

SIDOSTÖD MED STOLPE

Sidostöd med stolpe, där armstödsplattan är borttagen, ger brukaren mer utrymme och därmed 
möjlighet till ett bättre grepp om drivringen. Ett bättre grepp ger ökad kraft att köra rullstolen. 

KILFORMAT SIDOSTÖD

Som alternativ kan armstöd standard utrustas med kilformade, polstrade sidostöd. Vid 
utåtrotation/abduktion i höftlederna rätar dessa sidostöd upp brukarens lårben till ett parallellt 
läge. Trycket fördelas längs med låren och punkttrycket mot knälederna minskar. Kilformade 
sidostöd är något längre än standard sidostöd och finns i två olika bredder.

ARMSTÖDSLÅSNING

Armstödslåsning gör det möjligt att på ett enkelt sätt låsa fast armstödsenheterna i sitsramen på 
HD Balance då behov av detta finns .
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4. TILLBEHÖR HD BALANCE
Nedan listas de tillbehör som finns till HD Balance, var noga med att läsa respektive infoblad 
innan tillbehör väljs och används. Dessa finns på vår hemsida, www.hdrehab.se.

Bedöm alltid om ett tillbehör medför ökade risker för brukaren eller för andra personer i 
omgivningen innan beslut om användande tas. Det kan t. ex. vara klämrisk, risk att fastna 
mellan tillbehör och rullstol eller ökad tipprisk. Detta gäller framför allt brukare med speciella 
rörelsemönster, t. ex. spasticitet, överrörlighet. 

HUVUD- OCH NACKSTÖD

Två alternativa stöd för brukarens huvud/nacke finns, huvudstöd och nackstöd. Huvudstödet ger 
ett större och mer skålat stöd för huvudet. Nackstödet är mindre, mjukare och fungerar som ett 
stöd i nackgropen. Huvud- och nackstöd finns även med sidoställbar huvudstödskudde för kunna 
tillgodose olika brukares behov av positionering. Huvud- och nackstöd finns även med fästen 
för sidostöd. Sidostöd kan användas på en eller båda sidor för att exempelvis ge stöd åt brukare 
som lutar. Till huvudstöd finns sidostöd med fast vinkel och med ställbar vinkel. Till nackstöd finns 
sidostöd med ställbar vinkel.

BÅLSTÖD

Bålstöd finns i tre varianter, standard, ställbart och ställbart mini. Dessa används för att ge 
brukaren ett stabilare sittande och förhindra att brukaren lutar åt sidan och/eller snett framåt. 
Bålstöden finns i olika storlekar och med olika byglar för att passa brukare med varierande 
behov. Alla typer av bålstöd finns med swing-awayfunktion, vilket tillåter att man svänger bort 
bålstödskudden t ex i en förflyttningssituation. Fästen till bålstöd beställs separat.

AXELSTÖD

Axelstöd består av axelstödskudde, axelstödsfäste och ramfäste. Axelstöd används för att ge 
stöd och förbättra brukarens hållning/balans och förhindra att brukaren lutar åt något håll.  
Axelstödskudden kan regleras i höjd, djup och vinkel samt i rotation i två plan vilket möjliggör 
en jämn avlastning längs överarmen. Med en knapptryckning kan axelstödskudden enkelt vridas 
bort i en förflyttningssituation (swing-away funktion).

BENDELARE

Bendelare finns i två varianter, standard och framflyttad samt i två storlekar, stor och liten. De 
används för att ge stöd åt eller separera brukarens ben och är reglerbara i höjd. Standardvarianten 
är även reglerbar i djup. Bendelarfästet monteras i sittplattan. 

BORD

Brickbord finns i trä (ek) och PC (polykarbonat) med uttag för bålen. Brickborden går att få med 
avlastningspolstring för armbågarna och är försedda med en liten sarg som förhindrar föremål att 
glida av.  

Stödbord, polstrat, finns som alternativ om brukaren har behov att ett mjukt stöd för 
underarmarna. 

Muggbord kan användas som alternativ om en mindre avställningsyta önskas. Detta bord kan 
vridas bort och är försett med en nedsänkning för mugg eller liknande. 

Fästen till brickborden och stödbordet finns i två utföranden, standard (ej låsbara) och låsbara. Till 
muggbordet används ett fäste med rotationslåsning.

POSITIONERINGSBÄLTEN

Positioneringsbälte finns i två utföranden, 2-punktsbälte med två infästningspunkter och 
4-punktsbälte med fyra infästningspunkter. Bältet är reglerbart i längd med åtdragningsremmar, 
två-från-mitten. Bältesfästen beställs separat och används för att fästa bältet i rullstolens sitsram i 
önskat läge.
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EKERSKYDD

Ekerskydd kan monteras på 20” och 24” drivhjul. Ekrarna döljs bakom en transparent plastskiva 
som eliminerar risken för skador på hand och fingrar.

UTFYLLNADSKUDDE

Utfyllnadskuddar anpassar sittbredden efter brukaren och ger extra stabilitet vid höft- och 
lårparti. De fästs  på insidan av armstödens sidostöd med hjälp av en ficka fram och kardborrband 
bak.

DISTANS SIDOSTÖD

Distans sidostöd monteras mellan sidostödet och armstödsstolpen och är ytterligare ett sätt att 
anpassa sittbredden. I kombination med utfyllnadskuddar kan HD Balance med sittbredd 38 cm 
anpassas till 34 cm. Distanserna kan även användas i stället för utfyllnadskuddar då rullstolen är 
utrustad med kilformade sidostöd.

VÄSKKROK

Väskkrok monteras på körhandtagsröret och är tänkt att användas för lättare väskor och dylikt. 
Tänk på att tipprisken ökar med belastningsvikten eller om rullstolens sits och/eller rygg vinklas 
bakåt.

DROPPSTÄLLNING

Droppställning används för att ge brukaren möjlighet att sitta i rullstolen även när dropp eller 
sondnäring ges. Vid sitstiltad stol /vinklad rygg ställs fästets vinkel så att droppställningen kan 
hållas vertikal. Droppställningsröret är avtagbart. Droppställningen medför en ökad tipprisk, 
speciellt med flera droppåsar och i sitstiltat läge.

SYRGASHÅLLARE

Syrgashållaren finns i två olika storlekar, för syrgastuber upp till 2,5 l. Syrgashållaren sätts på plats 
i ett fäste som monteras på rullstolens ryggram. Hållaren med tub kan enkelt lyftas av från fästet 
och följa med brukaren vid en förflyttning

ARMSTÖDSSARG

Armstödssarg fästs i armstödets skena och hindrar brukarens arm från att glida av 
armstödsplattan bakåt eller utåt sidan. Sargen kan vara användbar i en tillbakalutad sittposition 
eller vid svaghet i armen, t ex efter stroke.

BRÖSTSELEFÄSTE

Bröstselefäste monteras i rullstolens ryggsystem och är avsett att användas som fästpunkt 
för olika bröstselar och liknande produkter. De båda sidorna på bröstselefästet är individuellt 
ställbara i höjd, bredd och vinkel.

ÖVERDRAGSKLÄDSEL TILL SITTDYNA

Överdragsklädsel träs över befintlig rullstolsklädsel som ett skydd. Detta förenklar byte t ex vid 
tvätt. Klädseln, i svart Trevira, finns i två varianter, standard- eller inkontinensskyddad.

HÄLBAND

Hälband hindrar brukarens fötter från att glida av fotplattorna bakåt. De monteras i fotplattornas 
två bakre hål.

POLSTRING TILL FOTPLATTA

Fotplattspolstring träs på fotplattorna och fästs med kardborrband. Polstringarna ger ett mjukt 
underlag för brukarens fötter om han/hon sitter i rullstolen utan skor.
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PROFILSTOPP

Profilstopp fästs på huvud-/nackstödets ställrör, huvudstödsröret eller på bålstödets bygel. Det 
används som ett “minne” för att underlätta att huvud-/nackstöd eller bålstöd alltid hamnar i 
samma läge som förskrivaren ställt in.

RYGGDISTANSER

Ryggdistanser flyttar fram ryggstödet och ger ett kortare sittdjup än vad som kan åstadkommas 
genom reglering av sittplattan. Användandet medför risker, se dokumenten “Riskinformation” (art 
nr 95707) och “Monteringsanvisning Ryggdistanser” (art nr 95831).

5. VERKTYG/MONTERING
De vanligaste inställningarna på HD Balance görs utan verktyg.
De inställningar som förskrivare gör vid inprovning av rullstolen kräver ibland verktyg. En 
dubbelsidig nyckel, 10 och 13 mm, finns placerad under sitsen. Denna nyckel kan användas till de 
flesta av dessa inställningar.
För montering eller justering av vissa tillbehör krävs även öppen nyckel, insexnycklar, 
stjärnskruvmejsel eller spårskruvmejsel. Dessa verktyg följer ej med rullstolen.
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6. KOMMENTARER

6.1 Skötsel och underhåll
För att uppnå bästa säkerhet och lång livslängd bör rullstolen hållas ren och snygg. Se dokument 
“Underhållsanvisning” (art nr 95730). Alla klädslar till rullstolens dynor och tillbehör är tvättbara i 
60 grader, tvättråd finns på klädselns insida. Fel och brister som uppstår ska genast åtgärdas. Hur 
rullstolen används påverkar behovet av underhåll. Vid hård användning krävs tätare underhåll 
av rullstolen. Hård användning kan tex. vara brukare med kraftig tonusökning och särskilda 
rörelsemönster eller mycket utomhusbruk, Bedömd livslängd är 10 år vid normal användning av 
en och samma brukare. Detta under förutsättning att rullstolen sköts och underhålls i enlighet 
med anvisningarna i bruksanvisningen. 

Vid användning av drivaggregat, vid ramförstärkning och/eller andra specialutföranden av 
rullstolen samt vid hård användning begränsas livslängden till 5 år. Skötsel och underhåll bör i 
dessa fall göras med tätare intervaller.

6.2 Ergonomi & Patientsäkerhet
HD Balance är utrustad med skalor som indikerar aktuellt läge på sitstilt, ryggvinkel, knäleds-
vinkel samt armstödshöjd. Till dessa skalor hör ett brukarkort där förskrivaren kan ange 
rekommenderade inställningar för varje enskild brukare. Det är ett hjälpmedel för att förenkla 
kommunikationen mellan förskrivare och vårdare/anhöriga/brukare. Med dessa skalor höjs 
patientsäkerheten, då risken att brukaren sitter i en felaktig sittställning minskar. Brukarkort kan 
beställas separat. För att underlätta inställning och/eller journalföring finns även en skala för 
sittdjup.

HD Balance är ergonomisk för vårdaren. Rullstolens korta hjulbas bidrar till goda kör- och 
manövreringsegenskaper. Tack vare en väl utformad balansering, krävs liten kraft för att tilta 
sitsenheten. Tilt- och ryggfällningsreglagens placering är lätta att nå och greppet om körbygeln 
kan bibehållas under regleringen.  Reglagens placering bidrar till en symmetrisk arbetsställning 
för vårdaren.

6.3 Transport i fordon
HD Balance är testad och godkänd, enligt ISO 7176-19:2008, för transport av brukare fastspänd 
i fordon. Huvudstöd/nackstöd ska användas vid färd i fordon. Anvisningarna i bruksanvisningen 
ska följas noggrant. På rullstolens bakre hjulram finns integrerade transportfästen, främre 
fästpunkter är markerade på den främre delen av hjulramen. 

HD Balance kan enkelt fällas ihop för transport utan brukare. Se dokument “Måttabell” (art nr 
95719) för transportmått.

6.4 Hårt belastande brukare
Om brukaren har ett rörelsemönster/beteende som påfrestar rullstolen mer än normalt, ska en 
stol i förstärkt utförande användas. Detta gäller exempelvis brukare med kraftig tonusökning/
spasticitet, vid användning i en krävande miljö eller handhavande på ett sätt som kraftigt avviker 
från det normala. För ökad hållfasthet förstärks rullstolens hjulram, sitsram och ryggram. 

Rullstolen bör även kompletteras med en fjädrande rygg. Användning av fjädrande rygg måste 
bedömas i varje enskilt fall då detta inte är lämpligt till alla brukare. 

Benstöd med helt fotstöd, helt vadstöd eller fotlåda ska användas för brukare med kraftigt ökad 
tonus/spasticitet. Detta ökar benstödens stabilitet och hållfasthet. Använd gärna benstöd med 
fast vinkel för maximal hållfasthet.

Hårt belastande brukare och/eller påfrestande användning ställer högre krav på rullstolen och 
dess delar. En förstärkt rullstol kräver därför ett tätare och mer noggrant underhåll samt att den 
beräknade livslängden förkortas.
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6.5 Tillåtna ändringar & kombinationsavtal
Användning av andra leverantörers produkter tillsammans med HD Balance regleras med 
kombinationsavtal. Våra anvisningar och rekommendationer måste följas för att CE-märkningen 
ska vara giltig. Dokumentet “Tillåtna ändringar med bibehållen CE-märkning” (art nr 95724) 
specificerar vilka ändringar som är tillåtna att göra på HD Balance med bibehållen CE-märkning. 
Dokument “Förteckning kombinationsavtal” (art nr 95232) redogör för de kombinationsavtal som 
finns. Dokumenten finns på vår hemsida hdrehab.se och uppdateras kontinuerligt.

6.6 Specialanpassning
Om det krävs ytterligare anpassning av rullstolen, utöver de varianter som HD Balance har i 
sitt ordinarie sortiment, kan HD Rehab tillverka specialanpassade produkter. Läs mer om detta 
i dokumenten “Information om specialanpassade produkter” (art nr 95431) och “Arbetsgång 
specialanpassade produkter” (art nr 95433). Dokumenten finns på vår hemsida hdrehab.se och 
uppdateras kontinuerligt.

6.7 Övrig dokumentation
Till HD Balance finns bl.a. följande dokumentation att tillgå:

95701 BRUKSANVISNING

95707 RISKINFORMATION KONFIGURATIONER OCH TILLBEHÖR

95710 KORT BRUKSANVISNING

95717 ÖVERSIKT VALMÖJLIGHETER

95718 ÖVERSIKT TILLBEHÖR

95719 MÅTTABELL

95720 TEKNISK INFORMATION

95724 TILLÅTNA ÄNDRINGAR

95725 REKONDITIONERINGSANVISNING

95730 UNDERHÅLLSANVISNING

95758 REFERENSTABELL BALANSERINGSLÄGEN

95759 REFERENSTABELL BALANSERINGSKONFIGURATIONER

95764 MÄRKNING HD BALANCE

95801 - 958** MONTERINGSANVISNINGAR

95930 - 959** INFOBLAD
Senaste revisionen av dokumenten finns på vår hemsida, www.hdrehab.se. Där finns även annan 
användbar dokumentation.
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7. ÖVERSIKT AV VALMÖJLIGHETER
Tabell 1, 2 och 3 nedan visar översiktligt vilka valmöjligheter och inställningar som finns för HD 
Balance. Observera att en del av dessa alternativ kan påverka rullstolens inställningsmöjligheter eller 
begränsa användandet. Se respektive Infoblad innan val av konfiguration görs.

TABELL 1. VAL SOM GÖRS VID BESTÄLLNING AV RULLSTOL OCH INTE KAN ÄNDRAS I 
EFTERHAND

MODELL 16 24

SITSBREDD 38 42 46 50

SITSRAMSLÄNGD STANDARD. 
(45-55 CM)

FÖRLÄNGD 
(50-60 CM)

RAMFÖRSTÄRKT 
UTFÖRANDE

STD
FÖRSTÄRKT 

SITS-, RYGG- OCH 
HJULRAM

TABELL 2. VAL SOM KAN GÖRAS VID BESTÄLLNING AV RULLSTOL ELLER  
BYTAS UT/ÄNDRAS AV TEKNISKT BEHÖRIG PERSONAL

BALANSERING 
SITSENHET

STD PLACERING FRAMFLYTTAD 
(3 CM)

BAKÅTFLYTTAD 
(3 CM)

DRIVHJULETS 
POSITION

STD PLACERING BAKÅTFLYTTAD 
( 5 CM)

SITSHÖJD STD PLACERING HÖJD  (5 CM) SÄNKT (3 CM)

SITSTILT STD 0 - 20 ° -5 - 20 ° 0 - 30 ° -5 - 30 °

RYGGVINKEL STD 90 - 120 ° ÖKAD  90 - 135 ° FAST 90-105 ° FAST 105-120 °

RYGGVINKEL 
FJÄDRANDE

STD 90 - 120 ° ÖKAD  90 - 135 ° FAST 90-105 ° FAST 105-120 °

KÖRHANDTAGSSIDA STD FÖRHÖJD ENKEL ENKEL FÖRHÖJD VINKELSTÄLLBAR

BROMS VÅRDARBROMS 
STD

DÄCKBROMS 
STD PÅ 24”

KÖRBYGEL/-HANDTAG STD KÖRBYGEL KÖRBYGEL 
EXTRA DJUP

KÖRBYGEL 
FÖRHÖJD 
BOCKAD

SEPARATA 
KÖRHANDTAG

SITTDYNA STD FÖRLÄNGD UTAN SITTDYNA

RYGGSYSTEM STD FLEXIRYGG FLEXIRYGG 
FÖRLÄNGD PLANRYGG PLANRYGG 

FÖRLÄNGD
UTAN RYGG- 

SYSTEM

RYGGSYSTEMETS 
BREDD

LIKA MED 
SITTBREDD

BREDARE        
+ 4 CM

BREDARE      
 + 8 CM

SMALARE       
- 4 CM

RYGGDYNA STD MED VINGAR STD UTAN 
VINGAR

FÖRLÄNGD MED 
VINGAR

FÖRLÄNGD 
UTAN VINGAR UTAN RYGGDYNA

BENSTÖDSÖVERDEL STD 
VINKELSTÄLLBAR

AMPUTATIONS-
BENSTÖD

VINKELFAST   
90 °

VINKELFAST 
105 ° UTAN BENSTÖD

BENSTÖDSRÖR LÄNGD STANDARD KORT LÅNG

VADSTÖD STD DELAT HELT VADMATTA VADBAND UTAN VADSTÖD

FOTSTÖD STD DELAT HELT FOTLÅDA UTAN FOTSTÖD

FOTSTÖDSRÖR LÄNGD STD AVKORTAT

ARMSTÖD STD BRED STD LÅGT BRED LÅGT UTAN ARMSTÖD

HEMIPLEGIARMSTÖD LÅGT HÖGT

SIDOSTÖD ARMSTÖD STD KILFORMAT 
SMALT

KILFORMAT 
BRETT

DÄCK STD 
POLYURETAN

POLYURETAN 
SMALT (END. 24”) LUFTPUMPADE FLEXEL

DRIVRINGAR STD ALUMINIUM ROSTFRITT STÅL PLASTADE

DRIVRINGAR 
PLACERING

STD INFLYTTADE

 

16



HD BALANCE | Förskrivarinformation

TABELL 3. INSTÄLLNINGAR SOM KAN GÖRAS / GÖRS AV FÖRSKRIVARE UNDER 
UTPROVNING

SITSTILT
AKTIVERING AV 

FRAMÅTTILT     
MAX -5 GR

SITS DJUP, 7 LÄGEN

RYGGHÖJD VIA     
RYGGSYSTEM

VIA 
RYGGKLAMRAR

RYGGFORM,        
7-8 BAND

JUSTERAS 
INDIVIDUELLT 

EFTER BRUKAREN

TILTLÅSBROMS

JUSTERAS 
INDIVIDUELLT 

EFTER BRUKARENS 
VIKT

ARMSTÖD STD HÖJD DJUP

ARMSTÖD 
HEMIPLEGI

HÖJD DJUP BREDD ROTATION

BENSTÖD 
VINKELSTÄLLBART

VINKEL

BENSTÖD 
AMPUTATION

HÖJD DJUP BREDD VINKEL

VADSTÖD HÖJD DJUP BREDD VINKEL

FOTSTÖD HÖJD DJUP VINKEL

KÖRBYGEL HÖJD VINKEL (ENDAST 
VINKELSTÄLLBAR)

TILLBEHÖRSINSTÄLLNINGAR SE RESP. TILLBEHÖRS INFOBLAD.
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8. PROBLEMLÖSAREN
Problemlösaren kan användas som hjälp till förskrivaren för att ge brukaren en så god sittställning 
som möjligt eller tillgodose de behov som finns. Den kan också hjälpa till att lösa problem som 
kan uppstå beroende på brukarens rörelsemönster eller omgivningens beskaffenhet.

Problemlösaren ger endast förslag på lösningar. Det är alltid förskrivarens ansvar att göra en 
bedömning av brukarens situation och avgöra vilken åtgärd som är lämplig i varje enskilt fall.

Tabellen är indelad i fyra avsnitt:

BRUKARENS KROPP

SITTPROBLEM SOM KAN UPPSTÅ

BRUKARENS BEHOV / ANVÄNDNING AV RULLSTOLEN

VÅRDARENS BEHOV

BRUKAREN ÄR LÅNG •	 FÖRLÄNGT SITSDJUP
•	 FÖRHÖJD RYGG
•	 LÅNGA BENSTÖDSRÖR
•	 FÖRHÖJD SITSENHET

BRUKAREN ÄR KORT •	 KORTA BENSTÖDRÖR/AVKORTADE FOTSTÖDSHÅLLARE
•	 AVKORTAT SITTDJUP (RYGGDISTANSER)
•	 SÄNKT SITSENHET (T EX FÖR STÅENDE FÖRFLYTTNING)

BRUKAREN HAR SMALA HÖFTER OCH 
BRETT SKULDERPARTI

•	 UTFYLLNADSKUDDAR
•	 DISTANS SIDOSTÖD
•	 BREDARE RYGGSYSTEM, +4 ELLER +8 CM

BRUKAREN HAR BREDA HÖFTER OCH 
SMALT SKULDERPARTI

•	 SMALARE RYGGSYSTEM, -4 CM

BRUKAREN HAR TYNGDPUNKTEN LÅNGT 
FRAM, T EX BUKFETMA

•	 MER SKÅLAD FLEXIRYGG
•	 BAKÅTFLYTTAD SITSENHET
•	 BEGRÄNSNING AV TILTVINKELN FRAMÅT

BRUKAREN HAR TYNGDPUNKTEN LÅNGT 
BAK, T EX AMPUTATION

•	 BAKÅTFLYTTADE DRIVHJUL
•	 FRAMFLYTTAD SITSENHET
•	 BEGRÄNSNING AV TILTVINKELN BAKÅT
•	 TIPPSKYDD I YTTERSTA LÄGET

BRUKAREN HAR STOR STJÄRT •	 FLEXI RYGGSYSTEM
•	 SLACKNING AV FLEXIRYGGSREMMARNA FÖR ATT GÖRA PLATS 

FÖR STJÄRTEN
•	 HÖJNING AV RYGGSYSTEMET FÖR ATT GÖRA PLATS FÖR 

STJÄRTEN

BRUKAREN HAR UTÖKAD BRÖSTKYFOS •	 SLACKNING AV FLEXIRYGGSREMMARNA FÖR ATT GÖRA PLATS 
FÖR KYFOSEN

•	 EV. NÅGOT ÖPPNAD RYGGVINKEL FÖR ATT FÅ UPP BRUKARENS 
BLICK

•	 STÖDBORD

BRUKAREN GLIDER FRAM PÅ SITSEN •	 RÄTT INSTÄLLT SITTDJUP, RYGG-, ARMSTÖDS- OCH 
BENSTÖDSHÖJD

•	 RÄTT INSTÄLLD TILT- OCH RYGGVINKEL
•	 EV. MINSKAD VINKEL PÅ BENSTÖDEN
•	 EV. FRAMÅTTILTNING AV BRUKARENS BÄCKEN MED HJÄLP AV 

FLEXIRYGGSREMMARNA
•	 2-PUNKTS- ELLER 4-PUNKTS POSITIONERINGSBÄLTE

BRUKAREN LUTAR ÅT SIDAN •	 SLACKNING AV FLEXIRYGGSREMMARNA FÖR ATT GE STÖD I 
SIDLED

•	 FLEXIRYGGDYNA MED SIDOSTÖDSVINGAR
•	 BÅLSTÖD, STANDARD ELLER VINKELSTÄLLBARA
•	 AXELSTÖD
•	 ARMSTÖD BRED
•	 HEMIPLEGIARMSTÖD
•	 2-PUNKTS- ELLER 4-PUNKTS POSITIONERINGSBÄLTE
•	 BRICKBORD/STÖDBORD
•	 ARMSTÖDSSARG
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BRUKARENS ARM/ARMAR FALLER 
UTANFÖR ARMSTÖDEN

•	 ARMSTÖDSSARG/SARGER
•	 AXELSTÖD
•	 ARMSTÖD BRED

BRUKARENS HUVUD HÄNGER FRAMÅT •	 LÄMPLIGA FLEXIRYGGSINSTÄLLNINGAR BEROENDE PÅ ORSAK
•	 BRÖSTSELE + POSITIONERINGSBÄLTE
•	 BRICKBORD/STÖDBORD
•	 FÖRLÄNGT HUVUDSTÖDSRÖR

BRUKAREN TRYCKER MED SITT/SINA 
KNÄ MOT BENSTÖDETS KNÄLED

•	 KILFORMAT SIDOSTÖD

BRUKARENS BEN FASTNAR/KOMMER I 
MELLAN VADSTÖDEN

•	 SIDLEDSJUSTERING AV SEPARATA VADPLATTOR
•	 HELT VADSTÖD
•	 FOTLÅDA
•	 VADMATTA
•	 VADBAND

BRUKARENS BEN FASTNAR/KOMMER I 
MELLAN FOTSTÖDEN

•	 HELT FOTSTÖD
•	 FOTLÅDA

BRUKARENS BEN FASTNAR/KOMMER 
UTANFÖR BENSTÖDEN I SIDLED

•	 FOTLÅDA
•	 FOTSTÖDSSIDOR

BRUKAREN KÖR RULLSTOLEN SJÄLV •	 SIDOSTÖD MED STOLPE (UTAN ARMSTÖDSÖVERDEL)
•	 SÄNKT SITSENHET
•	 EV. NÅGOT KORTARE SITSDJUP

BRUKAREN GÖR STÅENDE 
FÖRFLYTTNINGAR

•	 UPPLÅST SITSTILT FRAMÅT -5°
•	 RÄTT HÖJD PÅ SITSENHETEN
•	 ARMSTÖDSPLATTORNA I ETT FRÄMRE LÄGE 

(UPPRESNINGSSTÖD)

BRUKAREN BEHÖVER ETT MER 
TILLBAKALUTAT LÄGE I RULLSTOLEN

•	 UTÖKAD SITSTILT 30°
•	 UTÖKAD RYGGFÄLLNING 135°

BRUKAREN KAN ELLER FÅR INTE ÄNDRA 
LÄGE I HÖFTLEDERNA

•	 FAST RYGGVINKEL
•	 INAKTIVERING AV RYGGFÄLLNINGSREGLAGET

BRUKAREN BEHÖVER MJUK 
ANPASSNING PÅ RYGGSTÖDET

•	 PLANRYGG ATT BYGGA DEN MJUKA ANPASSNINGEN PÅ 
(SPECIALANPASSNING)

RULLSTOLEN ÄR FÖR BRED FÖR T EX EN 
DÖRRÖPPNING

•	 INFLYTTADE DRIVRINGAR I KOMBINATION MED SMALA 
LÄNKHJULSTAPPAR

BRUKAREN HAR ETT KRÄVANDE 
RÖRELSEMÖNSTER SOM STÄLLER 
ÖKADE KRAV PÅ RULLSTOLENS 
HÅLLBARHET.

•	 RAMFÖRSTÄRKT RULLSTOL
•	 FJÄDRANDE RYGG
•	 VINKELFASTA BENSTÖD 
•	 HELT VADSTÖD
•	 HELT FOTSTÖD
•	 FOTLÅDA
•	 KÖRBYGEL I STÄLLET FÖR KÖRHANDTAG

RULLSTOLEN ANVÄNDS I EN HÅRD OCH 
KRÄVANDE MILJÖ

•	 RAMFÖRSTÄRKT RULLSTOL
•	 VINKELFASTA BENSTÖD 
•	 HELT VADSTÖD
•	 HELT FOTSTÖD
•	 FOTLÅDA
•	 KÖRBYGEL I STÄLLET FÖR KÖRHANDTAG
•	 DRIVHJUL FLEXEL
•	 ROSTFRI DRIVRING

KÖRBYGELN ÄR FÖR LÅG FÖR 
VÅRDAREN, ÄVEN I HÖGSTA MÖJLIGA 
LÄGE

•	 KÖRBYGEL FÖRHÖJD
•	 VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL

KÖRBYGELN ÄR FÖR LÅG EFTERSOM 
RULLSTOLEN KÖRS I BAKÅTTILTAT LÄGE

•	 KÖRBYGEL FÖRHÖJD BOCKAD
•	 VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL

VÅRDAREN SLÅR I TÅRNA I 
DRIVAGGREGAT SOM MONTERATS 
UNDER RULLSTOLEN

•	 KÖRBYGEL EXTRA DJUP

RULLSTOLENS KÖRBYGEL HINDRAR 
ANVÄNDNING AV TRAPPKLÄTTRARE

•	 SEPARATA KÖRHANDTAG
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DOKUMENTINFORMATION:
ART. NR. : 95715 REVISION:  E PUBLICERINGSDATUM: 2019-04-15

HD Balance - Komfortrullstol
Bruksanvisning | Svenska

HD Balance 24 & 16.

Rev. D

Sida 1 (1)
AnvisningMåttabell, HD Balance

Komplett

Art.nr 95719

balance 38 balance 42 balance 46 balance 50

Mått i [mm] där inget annat anges 16”      24” 16” 24” 16” 24” 16” 24”

Maximal brukarvikt [kg] 135 135 135 135

Sitsbredd 380 420 460 500

Sitsdjup standardram, med dyna 430-520 430-520 430-520 430-520

Sitsdjup standardram, utan dyna 380-470 380-470 380-470 380-470

Sitsdjup förlängd ram, med dyna 480-570 480-570 480-570 480-570

Sitsdjup förlängd ram, utan dyna 430-520 430-520 430-520 430-520

Avstånd rygg-knäled, std-ram 560 560 560 560

Avstånd rygg-knäled, förlängd ram 610 610 610 610

Sitshöjd  utan sitsdyna 450 450 450 450

Sitshöjd med originaldyna, bakkant 510 510 510 510

Sitshöjd med originaldyna, framkant 540 540 540 540

Sitshöjd utan dyna, förhöjt utförande 500 500 500 500

Sitshöjd utan dyna, sänkt utförande 420 420 420 420

Sitshöjd utan dyna, 20” / 5” hjul n/a 410 n/a 410 n/a 410 n/a 410

Ryggstödshöjd std, plansits-överkant ram 550-600 550-600 550-600 550-600

Ryggstödshöjd lång, plansits-överkant ram 650-700 650-700 650-700 650-700

Ryggbredd 380 420 460 500

Armstödshöjd standard,från plansits 255-345 255-345 255-345 255-345

Armstödshöjd låg, från plansits 195-255 195-255 195-255 195-255

Armstödsdjup, fr. ryggens referenspunkt 340-430 340-430 340-430 340-430

Armstödslängd 370 370 370 370

Armstödsbredd 70 70 70 70

Benstödsvinkel[º] 90-180 90-180 90-180 90-180

Fotstödshöjd (sitsplatta-fotplatta) 230-430 230-430 230-430 230-430

Fotstödsvinkel (benstödsrör-fotplatta) [º] 90-110 90-110 90-110 90-110

Fotplatta, djup 210 210 210 210

Fotplattans bakkant-knäled (centrum) 70-110 70-110 70-110 70-110

Vadstödshöjd 210 210 210 210

Vadstödsdjup, till centrum av knäled 60-90 60-90 60-90 60-90

Körbygelhöjd, standard, 3-positioner 1050-1200 1050-1200 1050-1200 1050-1200

Totalbredd 630 640 670 680 710 720 750 760

Totallängd, med benstöd  980 980 980 980

Totallängd, utan benstöd 760 760 760 760

Totalhöjd, rygg i 90º position 1050 1050 1050 1050

Totalhöjd, framfälld rygg utan dynor 750 750 750 750

Totalvikt  [kg] inkl. originaldynor 29,8 29,9 30,1 30,2 30,4 30,5 30,7 30,8

Vändutrymme 1340 1340 1340 1340

Sitsvinkel [º], (-5º möjligt) 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20

Sitsvinkel, utökad sitstilt [º] (-5ºmöjligt) 0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30

Ryggvinkel [º] 90-120 90-120 90-120 90-120

TRANSPORTMÅTT  (Ihopfälld, utan; hjul, tippskydd, benstöd, armstöd, sits- och ryggdyna) 

Bredd 630 670 710 750

Längd 750 750 750 750

Höjd 720 720 720 720

Vikt [kg] 16,5 16,7 16,9 17,1
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Det finns två alternativa stöd för brukarens huvud/nacke, Huvudstöd (A) och Nackstöd (B). 

Huvudstöd

Huvudstödet ger ett lite större stöd för huvudet och är skålat, vilket ger ett bekvämt stöd åt sidorna. Den nedre 

delen är något avfasad för att inte ge ett tryck i nackgropen, men huvudstödet kan vändas upp och ner om man 

önskar en tjockare och rundare form för att i stället fylla ut nackgropen.

Huvudstödet finns i tre modeller:

Basic: Med ej sidoställbar huvudstödskudde (C)

Side: Med sidoställbar huvudstödskudde (D)

Side+: Med sidoställbar huvudstödskudde och fästen för sidostöd (höger och vänster) (E)

Nackstöd

Nackstödet (B) är lite mindre och fungerar som ett stöd i nackgropen för den lite mer aktive brukaren.

Nackstödet finns i två modeller:

Side: Med sidoställbar nackstödskudde (F)

Side+: Med sidoställbar nackstödskudde och fästen för sidostöd (höger och vänster) (G)

Sidostöd

Sidostöd används då brukaren har ett ökat behov av sidostabilitet på en eller båda sidor. Sidostöden är vändbara 

och kan därmed användas på höger eller vänster sida. Sidostödskuddarna är de samma för huvudstöd och 

nackstöd. Byglarna skiljer dock i form. 

Sidostöden finns i två modeller:

Fix: Sidostödkudde med fast vinkel för 

huvudstöd (H)

Vario: Sidostödskudde med ställbar vinkel för 

huvudstöd (I) och för nackstöd (J)

Huvudstöd / Nackstöd till HD Balance

Rev. B
Art.nr 95932

Ställspår

Fästen för sidostöd

Ställspår

Ställspår

Fästen för sidostöd

Ställspår

tel. +46 8 767 04 80                   fax. +46 8 767 50 00                
www.hdrehab.se                   info@hdrehab.se

HD Rehab AB    
Tryffelslingan 4, SE-181 57 Lidingö, Sweden

Senast ändrad: 2019-02-04

Brickbord
Till HD Balance finns brickbord i två olika material:
•	 Träbord (A) i ek, med uttag för bålen. 
•	 PC-bord (polykarbonatbord) (B), med uttag för bålen. Det genomskinliga materialet 

ger sikt för den som kör och visuell kroppskontakt för den som sitter i stolen.

Båda borden finns med avlastningspolstring för armbågarna, (C och D). Alla bord är försedda med en liten sarg 
som förhindrar föremål att glida av bordet.

Stödbord
Stödbordet (E) är polstrat och kan användas för att med underarmarna aktivt ta stöd framåt, t ex för att stabilisera  
överkroppen eller för att skapa trygghet. 

Bordfästen
Bordsfästen finns i två utföranden
•	 Standard (ej låsbara) (F)
•	 Låsbara (G)

Borden sätts på plats i bordsfästen som monteras i befintliga 
skenor i armstöden. 

Muggbord
Muggbordet (H) kan användas som alternativ när en mindre avställningsyta önskas. Det är försett med en 
nedsänkning där mugg, glas eller liknande kan placeras. Bordet kan vridas bort för att underlätta förflyttning i och 
ur rullstolen. Till muggbordet används ett speciellt fäste med rotationslåsning (I). Fästet monteras i befintlig skena 
på ett av armstöden.

Bord till HD Balance

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

BESTÄLLNINGSGUIDE, HD BALANCE 16 & 24

Datum: .......................................................... Beställningsnr: ......................................................................

Beställare: ..................................................... Telefon: ..................................................................................

Kontaktperson: ............................................. Telefon: ..................................................................................

Brukare: ......................................................... Ev. representant HD Rehab: ................................................

• Beställningsguiden används vid beställning av endast en rullstol i en viss konfiguration och med eventuella tillbehör. 

• Alla delar som ingår i standardkonfigurationen av HD Balance är markerade med kryssruta med fet ram (). Dessa 
alternativ kommer att levereras på din rullstol om du inte gör några andra val. 

• För mer information om olika konfigurationer och tillbehör se Förskrivarinformationen (art.nr. 95715) och respektive 
infoblad. Om djupare information önskas finns även bruksanvisningar/monteringsanvisningar på vår hemsida www.
hdrehab.se.

1. CHASSI
INFOBLAD: ART. NR. 95937

Sits-
bred Standard Förstärkt

Art. nr.
Standard

Art. nr.
Förstärkt

HD Balance 24
MANUELL RULLSTOL
SITSDJUP 43-52 CM (MED SITTDYNA)

38  60210-6 60220-6

42 60310-6 60320-6

46 60410-6 60420-6

50 60510-6 60520-6

HD Balance 24 
MANUELL RULLSTOL
FÖRLÄNGT SITSDJUP 48-57 CM 
(MED SITTDYNA)

38 60215-6 60225-6

42 60315-6 60325-6

46 60415-6 60425-6

50 60515-6 60525-6

HD Balance 16
TRANSPORTMODELL
SITSDJUP 43-52 CM (MED SITTDYNA)

38 60250-6 60260-6

42 60350-6 60360-6

46 60450-6 60460-6

50 60550-6 60560-6

HD Balance 16 
TRANSPORTMODELL 
FÖRLÄNGT SITSDJUP 48-57 CM 
(MED SITTDYNA)

38 60255-6 60265-6

42 60355-6 60365-6

46 60455-6 60465-6

50 60555-6 60565-6

2. DRIV- & LÄNKHJUL
INFOBLAD: ART. NR. 95938

HD 
Balance 24 Art. nr.

HD Balance 
16 Art. nr.

PUR (Polyuretan) drivhjul 
PUNKTERINGSFRITT MED ALU-DRIVRING 

67505-1 67551-1

Flexel drivhjul 
PUNKTERINGSFRITT MED ALU-DRIVRING

67506-1 67552-1

Luftpumpade drivhjul
MED ALU-DRIVRING

67507-1 67553-1

Ekerskydd för drivhjul Balance 24
BESTÄLL MONTERING NEDAN OM SÅ ÖNSKAS ____ st 15471

Montering av ekerskydd 15475-8

Länkhjul 175x43 mm 67310 67310

Länkhjul 175x28 mm 67316 67316

Art.nr: 95750 Rev. K  Senast ändrad: 2017-10-03
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