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Positioneringsbälte finns med två infästningspunkter, så kallade 2-punktsbälte (A) och med fyra 
infästningspunkter så kallade 4-punktsbälte (B). Bältet är enkelt reglerbart i längd med två åtdragsremmar 
som dras åt från mitten. Ett fixspänne, som har knappar i sidan, används för att låsa bältet. Bältet är polstrat 
för maximal avlastning mot brukarens lår.

2-punktsbälte
2-punktsbältet är standardvalet när brukaren har behov av stöd och fixering av bäckenet, men sitter relativt stilla 
i rullstolen. Bältet fästs i rullstolens sitsram med hjälp av bältesfästen, antingen med en främre placering eller en 
bakre placering.

4-punktsbälte
4-punktsbältet används när brukaren har behov av stöd och optimal fixering av bäckenet. Detta kan behövas i de 
fall där brukaren är mycket rörlig och/eller glider fram i rullstolen. Bältet fästs i rullstolens sitsram med hjälp av två 
bältesfästen på varje sida, en främre och en bakre placering.

Mått

Tabell 1 - Mått [cm]

Storlek Bandlängd
a

Kuddlängd
b

Kuddbredd
c

XS 70 16 5,5

M 85 18 7
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Tänk på
• Bältet är ett positioneringsbälte och skall inte förväxlas med ett säkerhetsbälte för biltransporter.

• Speciella restriktioner för användande av bälte kan finnas. För mer information kontakta socialstyrelsen, 
www.socialstyrelsen.se.

• Riskbedömning av bältesanvändning i enskilda brukares fall skall alltid göras av förskrivare.

• Var uppmärksam vid användning av positioneringsbältet. Risk finns att användaren glider ner i rullstolen 
och fastnar i bältet om det är felmonterat eller dåligt åtdraget. Detta kan medföra nedsatt blod-/
syretillförsel och risk för kvävning av användaren. Kontrollera att bältet alltid är låst vid användning.

• Spänn om möjligt bältet med användaren i upprätt position. Om bältet spänns i nedvinklad ryggposition 
finns risk för klämning vid uppvinkling.

• Var uppmärksam på lösa bälten, de kan fastna i hjulen och orsaka hastigt stopp eller klämning.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguider till HD Balance och HD Motion, dokument nummer 95750 respektive 
96750. Bälten och bältesfästen beställs separat.

Läs även Förteckning över kombinationsavtal, dokument nummer 95232.
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