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Armstöd finns i tre olika modeller; Armstöd standard (A), armstöd bred (B) och hemiplegiarmstöd (C). Alla
modeller av armstöd finns i låg variant.

A

B

C

Standard
Armstöd standard består av en polstrad armstödsplatta samt ett polstrat
sidostöd. Det kan höjdinställas i 10 lägen samt djupinställas i 7 lägen.
Inställningen i höjd och djup görs utan verktyg och graderad skala finns för
höjdinställningen.

D

Bred
Armstöd bred består av en polstrad armstödsplatta samt ett polstrat
sidostöd. Armstödsplattan är bredare baktill och har en mjukare polstring än
armstöd standard. Inställningarna på armstöd bred fungerar på samma sätt
som armstöd standard.

E

Både armstöd standard och armstöd bred finns i låg variant (D och E).
Kilformat sidostöd kan ej kombineras med lågt armstöd.

Hemiplegi
Hemiplegiarmstöd (F) finns i höger- resp. vänsterversion och består av
en polstrad armstödsöverdel samt ett polstrat sidostöd. Det kan ställas
i höjd, djup, bredd samt roteras in framför kroppen (utan verktyg).
Armstödsöverdelens rundade bakkant är försedd med en sarg som även går
en bit fram längs med långsidorna. Hemiplegiarmstödet finns i hög och låg
variant.

F

Hemiplegiarmstöd rekommenderas att användas på HD Balance 16. De
mindre hjulen gör det lättare för vårdaren att komma åt vid justering av
armstödets vinkel och djup. Vid användning av hemiplegiarmstöd på
HD Balance 24 kan det i vissa lägen uppstå konflikt mellan drivhjul och
armstödets fäste. De minst gynnsamma lägena är när armstödet är lågt,
långt bak och rullstolen tiltas.

Sidostöd med stolpe
Sidostöd med stolpe, där armstödsplattorna är borttagna, kan användas till
aktiva brukare som kör rullstolen själv. Användning av sidostöd med stolpe
ger mer utrymme och bidrar till att brukaren får bra grepp om drivringarna
och därmed ökad kraft att köra rullstolen. Rullstolen kan med fördel
kompletteras med Armstöd standard att skifta med när stöd för armarna
önskas.
I vissa fall kan Sidostöd med stolpe även vara användbart när rullstolen är
utrustad med sittskal och armstöden inte används.
HD Rehab AB
Tryffelslingan 4, SE-181 57 Lidingö, Sweden

tel. +46 8 767 04 80
www.hdrehab.se

fax. +46 8 767 50 00
info@hdrehab.se

Sida 2 (4)

Armstödslåsning
Armstödslåsning (G) används för att låsa fast armstödsenheterna i
rullstolens sitsram. Armstödet kan enkelt låsas upp och tas bort med en
liten spärr vid armstödets infästning.

G
Kilformat sidostöd
Som alternativ kan armstöden utrustas med kilformade, polstrade
sidostöd (H). Vid utåtrotation i höftlederna rätar dessa sidostöd
upp brukarens lårben till ett parallellt läge. Trycket fördelas längs
med låren och risken för punkttryck mot knälederna minskar.
Kilformade sidostöd finns i två bredder och är något längre än
standard sidostöd. Kilformade sidostöd kan ej kombineras med
lågt armstöd eller med utfyllnadskuddar.

Armstödssarg
Armstöd standard och Armstöd bred kan utrustas med
armstödssarger (I). Till Armstöd bred används Armstödssarg bred.
Armstödssarg kan användas för att förhindra att brukarens armar
glider utåt/bakåt från armstödsplattorna t ex i ett bakåttiltat läge.

H

I

Mått - Armstöd standard och Armstöd bred
(Alla mått i cm)
Bakre läget
37
4

33

3,5

Armstödsplatta standard
7,5

Främre läget
44

Armstödsplatta bred

7

7,5

12,5

17
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Mått - Hemiplegiarmstöd

Bakre läget

(Alla mått i cm)

10

42

7
2

52

Främre läget
55

13

~10

3

25

Obegränsad vinkling

Höjd - armstöd
Tabell 1 - Armstödshöjd a [cm]
Modell

Lägsta höjd

Högsta höjd

Standard

25,5

34,5

Lågt

19,5

25,5

Hemiplegi högt

29,5

38,5

Hemiplegi lågt

23,5

29,5

a

a

Mått - Sidostöd
Standard och Lågt

Tabell 2 - Storlek sidostöd [cm]
Modell

Höjd

Längd

Standard

12

40

Lågt

8

40

Kilformat

12

50

Kilformat smal

12

50

1,5

Kilformat
2

7

Kilformat smal

2

5,5
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Mått - Armstödssarg
Tabell 3 - Storlek armstödssarg [cm]
Höjd

b

Standard

6

6,5

Bred

6

11,5

Modell

b
1

15

Tänk på
•
•
•
•
•
•
•

Vid användning av hemiplegiarmstöd uppstår en viss klämrisk mellan armstödets rörliga delar. Var särskilt
uppmärksam på brukarens armar och händer vid injustering av armstödets position.
För att underlätta vid inställning av Hemiplegiarmstöd rekommenderas att låsspak och ratt öppnas var för
sig, ej samtidigt.
Rullstolens yttermått påverkas inte av en bredare armstödsplatta.
Armstödssarg är möjligt att använda till brukare som lutar åt sidan. En riskbedömning gällande tryck,
axelluxation m.m. måste göras i varje enskilt fall.
Bordets djupinställning kan begränsas något om rullstolen är utrustad med Armstöd bred och/eller
Armstödssarg.
Armstöd bred i kombination med armstödssarg kan bredda rullstolens yttermått något.
Hemiplegiarmstöd kan bredda rullstolens yttermått något beroende på inställning.
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