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Specialutförande av HD Balance rullstolar ska riskbedömas. Bedöm om tipp- och/eller klämrisken ökar i och med 
modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om specialutförandet är motiverat trots detta. Var noga 
med att informera berörda om dessa risker!

Utökad / minskad ryggbredd

HD Balance ryggstöd är anpassade till respektive sittbredd och fungerar bra till de flesta brukare. Vid behov kan 
dock HD Balance utrustas med alternativ ryggstödsbredd med hjälp av andra ryggöron/adaptrar.

För brukare med brett axel/skulderparti och smal höftbredd är det möjligt att få en ryggbredd som är en eller två 
storlekar större än sittbredden.  För brukare som har en smalare överkropp och är bredare runt höfter och stjärt 
finns ryggstöd som är en storlek mindre än sittbredden. 

Vid användning av bålstöd i kombination med smalare ryggstöd, -4 cm, krävs att  adapter monteras på 
bålstödsfästet. När bålstöd används på breddad rygg +8cm krävs ryggdistanser för att bålstöden ska kunna 
justeras. Om detta leder till för hög tipprisk framåt kan istället bålstödet specialanpassas genom att kapa dess 
bygel till önskad längd.

En individuell bedömning av brukarens behov ska alltid göras av förskrivaren. 

Begränsningar
•	 Vid utökad ryggbredd går armstöden inte att ställa i lägena längst bak. Detta gäller även vid användning av 

hemiplegiarmstöd. Ryggstödets höjdinställning begränsas även något då det inte går att utnyttja de allra 
nedersta lägena. 

•	 När bålstöd används på smalt ryggsystem förskjuts de ca 20mm utåt p.g.a. adaptern.

Möjliga alternativ

Ryggbredden kan utökas/minskas enligt tabell nedan. Detta gäller båda ryggsystemen, Flexi och Planrygg.

Tabell 1 - Valmöjligheter för alternativ ryggbredd. P= valbart vid beställning

Modell Ryggbredd -4 cm Ryggbredd +4 cm Ryggbredd +8 cm

Sb 38 På förfrågan P P
Sb 42 P P P
Sb 46 P P På förfrågan

Sb 50 P På förfrågan På förfrågan

För tillvägagångssätt vid byte till bredare/smalare ryggsystem, se monteringsanvisning "Bredare alt. smalare 
ryggsystem", art. nr. 95833.

Tänk på

•	 När bredare/smalare ryggsystem används måste ryggdynans bredd matchas med den aktuella bredden på 
ryggsystemet.

•	 Vid användning av bredare ryggsystem, + 4 cm eller + 8 cm, är HD Rehabs rekommendation att armstöden 
inte ändras i djup även om det skulle vara möjligt i de fall ryggen vinklas bakåt. När ryggen vid ett senare 
tillfälle vinklas fram igen finns det risk att ryggen trycker fram armstöden och skadar mekanismen för 
djupregleringen (om armstöden inte har justerats innan ryggen vinklas fram). Det uppstår även en klämrisk 
för brukaren i dessa situationer.

Alternativa utföranden
Ryggbredd utökad/minskad - HD Balance          


