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TILLVERKARE: Hantverksdesign & Rehabiliteringsprodukter AB    
 Tryffelslingan 4, SE-181 57 Lidingö 

Ingående delar:

Fäste bröstsele sats 2 st kpl: 69720-1                  Bandfäste nedre, Fäste bröstsele: 69725-5

Montering
Montering av bröstselesfästet görs så här:

1. Montera fästplåtarna enligt bilden. Den yttre skruven ska monteras i hålet som är markerat 
med a. Obs! Om hållaren för brukarkort och kort bruksanvisning sitter i detta hål ska denna 
flyttas till en annan plats på stolen som anses lämplig. Dra åt muttrar så att plåten sitter 
stadigt.

2. Bilden visar hela bröstselesfästet monterat på en flexirygg. Montera ställrören (b) så att 
bandfästena lutar inåt. 

3. Montera de nedre fästena i något av de rektangulära hålen (c) på vardera sida i flexiramen. 
På vilken höjd dessa ska fästas beror på brukare och typ av bröstsele.

Användning
Detta fäste är avsett att användas som fästpunkter för olika bröstselar och liknande produkter. Fästet 
passar till selar med en bandbredd på max 25 mm. Det är tillverkaren av bröstselen som ansvarar för 
att bröstselen är säker att använda. Se bruksanvisning för respektive bröstsele för att se hur denna ska 
positioneras i förhållande till brukaren. Läs även "Tillåtna ändringar inom CE-märkning, HD Balance", art 
nr 95724.
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1. Bröstselens övre band monteras enligt bild. Stäng spännet för att låsa bandet.
2. Önskad position för de övre bandens infästning uppnås genom att flytta ställrören i höjd- och sidled. Detta sker 

med hjälp av muttrarna markerade i bilden. Använd verktyget som följer med stolen. De två övre muttrarna (a) 
justerar sidledsförflyttningen och den nedre muttern (b) justerar höjden.

Skötselråd
Bröstselesfästet kan rengöras genom avtorkning med tvål och vatten. För övrig information se 
Underhållsanvisning, art nr 95730.

- Huvud-/nackstöd rekommenderas starkt om brukaren 
anses ha en risk att slå huvudet i ställrören. Var uppmärk-
sam så att brukaren inte trycker undan huvudstödet då 
detta kan innebära en risk för brukaren.

- Var försiktig vid justering av höjden på ställrören då det 
finns en risk för klämning mellan ställröret och flexiramen.
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