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HD Balance kan utrustas med elfunktioner för sitstilt och ryggfällning vilket gör det möjligt för brukaren att själv 
ändra sittställning i rullstolen. Detta kan vara aktuellt för brukare med nedsatt bålbalans och/eller med hög risk för 
trycksår och med ett frekvent behov av att byta sittställning. 

Handkontrollen (A) styr ett ställdon för tilten (B) och ett ställdon för ryggfällning (C). Båda dessa sitter placerade 
under sitsen. Handkontrollen kan skötas av antingen brukare eller vårdare beroende på vad som är lämpligt i det 
enskilda fallet. En individuell riskbedömning ska göras för att avgöra om brukaren självständigt klarar av att sköta 
handkontrollen. Handkontrollen har en hake som gör att den kan fästas/hängas på valfri plats. Se till att kabeln 
hänger så att den inte kläms eller är i vägen på något sätt.

OBS! Tilten kan inte begränsas eller utökas utan är alltid 0-20 grader. Detta gäller även ryggfällningen som alltid är 
90-120 grader.

Laddning
Batteriet laddas så ofta som möjligt (med fördel under natten) och sker genom att handkontrollen kopplas till 
laddaren som i sin tur sätts i vägguttaget. 

Tänk på

• Det går inte att manövrera tilt och ryggfällning manuellt på en rullstol som är utrustad med elställdon. 
Elfunktionen ersätter helt reglagen på körbygeln.

• Elfunktionerna går ej att kombinera med de tiltplåtar som ger sänkt, framflyttad eller bakflyttad sitsenhet. 

• Gör alltid en individuell riskbedömning innan brukaren får hantera manöverdosan själv.

• Klämrisker finns och det kan vara svårt att upptäcka om något hamnat i kläm i rörelsen. Var försiktig!

• Tänk på att om bord används finns risk att brukaren kläms mot detta när ryggen fälls upp. Detta kan leda till 
kvävning.

• Produkten bör ej användas av brukare med ökade krav på rullstolens hållbarhet t ex vid kraftig tonusökning/
spasticitet eller liknande rörelsemönster.

• Elställdon för rygg och tilt ökar rullstolens vikt med ca 5 kg. Komponenterna väger 6 kg men vid användning 
av elställdon tas andra komponenter, vilka väger ca 1 kg, bort från rullstolen.

• Max brukarvikt är 130 kg, dvs 5 kg mindre än om rullstolen inte är utrustad med elfunktioner.

• Vid eftermontering av elmanöverad tilt på befintlig stol måste viss anpassning göras. Kontakta HD Rehab.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.
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HD Balance can be equipped with electrical function for seat tilt and back recline, which makes it possible for 
users to independently alter their seating position. This may be appropriate for users with low core strength, or 
with high risk of pressure sores and a need to frequently change seating position.

A handheld control (A) drives an actuator for seat tilt (B) and an actuator for recline (C). Both actuators are 
mounted under the seat. The control can be used by the user or by a caregiver, as appropriate in each case. An 
individual risk assessment must be done to determine if the user is capable of using the control independently. 
The control has a hook so that it can be placed wherever desired. Be careful that the cable runs such that it is not 
in the way and will not be pinched.

Note! The seat tilt cannot be limited or increased, it is always 0 to 20 degrees. Likewise, the back recline is always 
90 to120 degrees.

Charging
The battery should be charged as often as possible (during the night is ideal) and is done by plugging the 
hendheld control to the charger wich plugs into a wall outlet.

Keep in mind

• It is not possible to manually adjust seat tilt and back recline on a wheelchair that is equipped with electrical 
actuators. The electrical functions replace the normal controls on the push bar.

• Electrical function cannot be combined with tilt plates that adjust the seating unit lower, forward, or back.

• Always complete an individual risk assessment before the user is permitted to use the controls independently.

• Pinching risks exist and it can be difficult to detect that something has been pinched. Exercise caution.

• Keep in mind that if a tray table is used there is a risk of the user being pinched against it when the back is 
tilted up. This can lead to suffocation.

• This product should not be used by users with increased demands on wheelchair durability, for example with 
high muscle tension, spasticity, or similar movement patterns.

• Electrical actuators for recline and tilt increase the weight of the wheelchair by approximately 5 kg. The 
components weigh 6 kg but replace other standard components which weigh about 1 kg.

• Maximum user weight is 130 kg, which is to say 5 kg less than the standard wheelchair.

• When retrofitting a wheelchair with electric tilt some adapations must be made. Contact HD Rehab.

Article numbers
All article numbers are found in the Prescription Form, art.nr. 95750-1.


