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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!

Bromsar, standard
HD Balance 16 och 24 är som standard utrustad med kombinerad färd- och parkeringsbroms (vårdarbroms) (A). 
24-modellen är som standard även utrustad med parkerings-/ brukarbroms (däckbroms) (B). 
16-modellen har som standard inte brukarbroms (däckbroms).

Bromsar, specialvarianter

Brukarbroms till HD Balance 16
HD Balance 16 kan utrustas med parkerings-/ brukarbroms (däckbroms) som specialutförande. Detta kan vara 
användbart om brukaren ska ges möjlighet att bromsa själv eller om rullstolen används i trånga utrymmen och 
behöver bromsas av vårdaren framifrån.

Brukarbromsar med förlängt handtag
Om brukaren har svårt att nå brukarbromsens handtag, eller behöver extra kraft för att manövrera dessa, kan HD 
Balance utrustas med förlängda bromshandtag som specialutförande. Dessa är 7,5 cm längre och ger en bättre 
hävstångseffekt vilket kräver minskad kraft vid manövrering. Obs! Denna montering får endast utföras av behörig 
personal.

Tänk på

•	 Innan beställning av förlängd bromsspak görs till befintlig rullstol, kontrollera först om rullstolen är utrustad 
med den nyare versionen av tappen i benstödsfästet. Denna tapp förhindrar att bromsspaken krockar med 
benstödet i utvinklat läge. Se Bruksanvisning/Monteringsanvisning med art.nr. 95822.

•	 Förlängd bromsspak kan i vissa fall störa vid brukarens förflyttning i och ur rullstolen. 

•	 Förlängd bromsspak är, på grund av sin längd, också något mer ömtålig än bromsspak i standardutförande.

•	 Vid byte till 20" hjul som monteras i bakre position krävs att man byter till däckbroms 16" för att bromsen skall 
kunna nå hjulet.

•	 Möjlighet finns att välja bort färd- och parkeringsbroms (vårdarbroms) på både 16- och 24-modellen. Om 
denna broms väljs bort på HD Balance 16 krävs parkerings-/brukarbroms (däckbroms).

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.
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