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Bruksanvisning /
MonteringsanvisningRyggdistanser, HD Balance

Art.nr: 95831
Senast ändrad: 2013-06-17

Avsedd användning

Ryggdistanser används för att åstadkomma ett kortare sittdjup än vad som annars är möjligt. Vid 
användning av HD Balance ryggdistanser blir sittdjupet 2,5 cm kortare. Användandet medför risker, se 
nedan, och är därför märkt med varningsetikett:

Ingående delar:

   

Montering

1. Demontera ryggsystemet från ryggklamrarna.
2. Montera de 4 ryggdistanserna mellan ryggklammer och ryggsystem med de 
medföljande bultarna, brickorna och muttrarna enligt (a) och (b). Viktigt att 
ryggdistansen vänds så att hålförsänkningen i ena änden pekar framåt (c).

3. Klart!

Användning och skötselråd

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

- Användning av ryggdistanser påverkar rullstolens balansering och ska bara användas i 
undantagsfall. Rullstolens tyngpunkt flyttas och gör den mer tippbenägen framåt.

- Ryggdistanser ska bara användas till brukare som verkligen behöver det korta sittdjupet. 

- Brukare med ett beteende som riskerar att tippa stolen framåt kan kombinera ryggdis-
tanser med att flytta bak sitsenheten. Se vidare i infoblad 95942.
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User manual /
Assembly instructions

Back spacers, HD Balance

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

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

Intended use

Back spacers are used to achieve a shorter seat depth than otherwise possible. When using HD Balance 
back spacers the seat depth is decreased with 2,5 cm. The use implies risks, see below, and the back 
spacers are marked with warning labels:

Parts included:

Assembling

1. Remove the back system from the brackets.
2. Mount the 4 spacers between the brackets and the back system with the supplied bolts, 
washers and nuts according to (a) and (b). It is important that the countersink points 
forward (c).

3. Finished!

Use and care instructions

Can be cleaned by wiping with soap and water. For further information, see the Maintenance Instruc-
tions, art. no. 95730-1.
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Latest revision: 2013-06-17

Art.no. 95831-1

- The use of back spacers impact wheelchair balancing and should only be used in excep-
tional cases. The center of gravity moves and makes it more prone to tipping forward. 

- Back Spacers should be used only for patients who really need the short seat depth.

- Patients with a behavior that might tip the wheelchair forward can combine the back 
spacers with a backward positioned seat unit. See info sheet 95942-1 for more info. 
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