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Infoblad

Senast ändrad: 2019-02-04

Det finns tre alternativa fotstöd, Fotstöd delat (A), Fotstöd helt (B) och Fotlåda (C).

Justering höjd/vinkel
Fotstöden höjs och sänks stegvis med snäpplås (D). Fotstödsvinkel justeras nedåt med medföljande verktyg (E). 
Dessa inställningar kan göras på alla tre fotstödsvarianterna.

Fotstöd delat
Delade fotstöd ingår som standard till HD Balance, om inget annat val gjorts. De används även när det finns 
behov av separat inställning av benstödsvinkel och/eller fotstödshöjd. Fotstöden består av fotplatta (F) och 
fotplattshållare (G). Observera att fotplattan finns i två storlekar, en storlek till sittbredd 38 och 42 samt en storlek 
till sittbredd 46 och 50. Fotplattorna sidojusteras för att passa respektive sittbredd (H). 

De separata fotplattorna är uppfällbara åt sidorna, vilket underlättar vid stående förflyttning.

Fotplattorna kan justeras i djup genom montering i tre lägen, standard, främre och bakre position (I).

Fotstöd helt
Fotstöd helt finns som alternativ om brukaren har ett behov 
av en hel understödsyta för fötterna. Den är uppfällbar bakåt/
uppåt, vilket underlättar i- och urstigning. Fotstöd helt består 
av en hel fotplatta (J) och fotplattshållare (K).

Fotstöd till HD Balance

Rev. EArt.nr 95935
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Fotlåda
Fotlåda används till brukare som behöver skydd vid ofrivilliga 
fot- och benrörelser. Fotlådan består av en hel fotplatta (L), 
fotplattshållare (M), sidopolstring (N) och vadplatta (O). 
Vadplattan och sidopolstringen är klädda med vinylmaterialet 
Soft som är avtorkbart.

Fotplattshållare
Samtliga fotstöd finns med standard (P) eller kort fotplattshållare (Q). Hos brukare med behov av kortare benstöd 
används kort benstödsöverdel (R) i kombination med kort fotplattshållare (Q). Hos brukare med behov av längre 
benstöd används lång benstödsöverdel (S) i kombination med standard fotplattshållare (P). Dessa kombinationer 
gäller även fotlåda och helt fotstöd.

Tillbehör till fotstöd

Fotstödssida (T) monteras på de 
separata fotplattshållarna och används 
till brukare som t ex behöver skydd 
vid ofrivilliga fot- och benrörelser. 
Fotstödssidorna kan användas i 
stället för fotlåda när brukaren har 
behov av olika fotstödshöjd och/eller 
benstödsvinkel.

Hälband (U) finns till Fotstöd delat, en 
modell för båda fotstödsbredderna. 
Hälbanden används för att behålla 
fötternas position på fotplattorna. 

Mjuk polstring finns som tillbehör till 
Fotstöd delat (V) samt till Fotstöd helt 
och Fotlåda (W). Polstring används till  
brukare som sitter i rullstolen utan skor.
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Mått

Tabell 1 - Mått fotplattshållare [cm]

Modell Längd Antal 
justeringshål

Avstånd mellan 
justeringshål

Standard 20 8 2

Kort 12 5 2

Obs: För funktionell längd, dvs sittplatta till fotplatta, se infoblad benstöd, art.nr. 95933.

Tabell 2 - Mått fotplattor [cm]

Modell Sb 38
Bredd / Djup

Sb 42
Bredd / Djup

Sb 46
Bredd / Djup

Sb 50
Bredd / Djup

Fotstöd delat 16 / 21 16 / 21 19,5 / 21 19,5 / 21

Fotstöd helt 35 / 22 39 / 22 43 / 22 47 / 22

Fotstöd fotlåda 35 / 22 39 / 22 43 / 22 47 / 22

Tabell 3 - Vinkel fotstöd

Modell Vinkel

Fotstöd delat 20°

Fotstöd helt 20°

Fotstöd fotlåda 20°

Tabell 4 - Mått sidopolstring/Fotstödssida [cm]

Modell Höjd Djup

Fotlåda standard 28 18

Fotlåda kort 28 18

Fotstödssida 24,5 16,5

Tänk på
•	 Helt fotstöd, helt vadstöd eller fotlåda ökar benstödens stabilitet och hållbarhet och bör användas till brukare 

med t.ex. kraftiga tonusväxlingar/spasticitet. Använd vinkelfasta benstöd för maximal hållbarhet.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.
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