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Det finns tre typer av benstöd; Benstöd vinkelställbart (A), Benstöd fast (B) och Amputationsbenstöd (C). De två 
förstnämnda finns i tre olika längder och kompletteras med önskat vadstöd (infoblad 95934) och/eller önskat 
fotstöd (infoblad 95935).

Vinkelställbara benstöd
Vinkelställbara benstöd används då brukaren har ett behov av lägesförändring av benen, t.ex. vid vila eller aktivitet. 
De kan vinklas mellan 90° och 180° (10 lägen) (D). En numrerad skala (E) underlättar rätt vinkelinställning av 
benstöden. Alla lägen kan användas utan konflikt med länkhjulen när rullstolen är i standardutförande. 

Benstödet kan tas av/på genom att det först vinklas ut och sedan lyfts av/sätts på. (F). Det kan även tas av utan att 
vinklas ut, dvs. det lyfts i stället av/sätts på i sidled bakom brukarens vad (G). Detta gör att brukaren inte behöver 
räta ut sitt knä, en fördel vid knäkontraktur eller sträckspasticitet.
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Vinkelfasta benstöd
Benstöd med fast vinkel, 90° (H) eller 105° (I), används då det inte finns behov av att vinkelreglera benstöden, 
t.ex. vid inskränkt rörlighet i knäleden. Benstöd med fast vinkel 90° kan även användas för att kontrollera 
sträckspasticitet och/eller uppnå ett mer aktivt sittande hos brukaren. Båda kan användas utan konflikt 
med länkhjulen när rullstolen är i standardutförande. Vid behov kan benstöd med andra önskade vinklar 
specialtillverkas. Benstöd med fast vinkel tas av och sätts på på samma sätt som Benstöd vinkelställbart, men med 
ett annat reglage för frikoppling. 

Amputationsbenstöd
Amputationsbenstödet är vinkelställbart i knäleden på samma sätt som vinkelställbart benstöd. Det består av 
delarna benstödsrör (J), stödplatta (K) och fäste (L). Amputationsbenstödet kan regleras i vinkel mellan 140° 
och 180° (5 lägen) (M). Det kan även regleras i längd (N) och djup (O) enligt bild. Från och med våren 2015, är 
stödplattan även steglöst ställbar i sidled 4,5 cm (P). Amputationsbenstödet monteras och tas bort på samma sätt 
som övriga benstöd men med en utdragbar knopp för frikoppling. 

Mått benstöd
För att uppnå de funktionella måtten i tabellerna nedan kombineras olika längder på benstödsrör med olika 
längder på fotplattshållare. Se Infoblad Fotstöd (art. nr. 95935). I vissa fall begränsar användning av vadplattor den 
funktionella längden. Detta anges i tabellerna.

a = Benstödsrörets längd, dvs hela det fyrkantiga röret
b = Funktionell längd = sittplattans överdel till fotplattans trampyta med benstödet i 90 graders vinkel
Måtten är angivna i cm.

Tabell 1 - Mått vinkelställbara benstöd

Modell a b min b max

Standard 38 29 43

Kort1 30 192, 21 27

Långt 46 37 51

1 Kort fotplattshållare används. 
2 Utan vadplattor
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Tabell 2 - Mått fasta benstöd

Modell a b min1 b max

Standard 31 293, 31 43

Kort2 23 213, 23 27

Långt 39 37 51

1Den funktionella längden (b) är mätt på vinkelfast benstöd 90°. För 105° 
gäller samma funktionella längd förutom med kort benstöd vilket ger b min 
= 19 cm utan vadplattor.
2 Kort fotplattshållare används. 
3 Utan vadplattor

Mått amputationsbenstöd
Det maximala avståndet mellan sittdynans framkant och amputationsbenstödet beror på sittdjupet. Vid sittdjup i 
läge 1 är det maximala avståndet 14 cm och vid sittdjup i läge 7 är motsvarande avstånd 5 cm.

Tabell 3 - Mått amputationsbenstöd

Modell a [cm]

sb 38 14

sb 42 16

sb 46-50 18

Klädsel
Amputationsbenstödet är klätt med vinylmaterialet Soft som är avtorkbart.

Tänk på
•	 Benstöd finns även i kort och lång modell (gäller ej amputationsbenstöd).
•	 Benstöd, lång modell, kräver förhöjd sitthöjd om benstödets 90-gradersläge ska kunna användas med 

rullstolens tilt i planläge (0°).
•	 Vid vinkling av amputationsbenstödet finns en viss klämrisk för handen.
•	 Om brukaren är benamputerad finns en ökad tipprisk bakåt. Tippskydd ska användas.
•	 Benstöd med helt fotstöd och helt vadstöd ökar benstödens stabilitet/hållbarhet och bör användas till 

brukare med till exempel kraftiga tonusväxlingar/spasticitet. Använd gärna vinkelfasta benstöd för maximal 
hållbarhet.

Möjlig funktion - Frikopplingsreglage knäled
Denna knäled (Q) kan spärras i upplåst läge. 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.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.
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