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Det är möjligt att utrusta HD Balance med en droppställning. Detta 
kan underlätta för brukaren att vara mer mobil under vissa typer av 
behandlingar och/eller undersökningar.

Konstruktionen är stabil och består av en kraftig lättviktsstång (A) 
i aluminium och ett fäste (B), som monteras i rullstolens ryggram 
på höger eller vänster sida. Droppställningens höjdinställning 
regleras enkelt med en ratt. Vinkeln justeras med en ratt så att 
droppställningen alltid kan hållas lodrät även då rullstolens sits och/
eller rygg vinklas. Hållaren har som standard dubbla krokar för att 
kunna bära två dropppåsar.

Tänk på
•	 Håll alltid droppställningen så vertikal som möjligt.
•	 Kontrollera alltid att vreden är åtdragna innan användning annars kan droppställningen falla framåt 

eller bakåt.
•	 Droppställningen medför en förhöjd tipprisk, speciellt med tunga droppåsar och i sitstiltat/ryggfällt läge.
•	 Var uppmärksam på dörrhöjden då droppställning används.

•	 Använd tippskydd.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art.nr. 95750.

Droppställning till HD Balance

Rev. AArt.nr: 95956

Droppställningsfästet är försett med 
varningssymbol på utsidan för att 
påkalla att speciell information finns. 
Se dokument 95707.
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It is possible to equip HD Balance with an IV pole. This can make 
it easier for the user to be more mobile for certain types of 
treatments or examinations.

Construction is stable and consists of a strong, light-weight 
aluminium pole (A), and a mount (B) which is attached to the 
back frame of the wheelchair on the left or right side. The 
length of the IV pole is easily adjusted with a knob. The angle 
is adjusted with a knob so that the IV pole can always be held 
upright regardless if the seat or back are tilted.  The pole has two 
hooks so that it can carry two drip bags.

Keep in mind
•	 Always keep the IV pole as vertical as possible.
•	 Always check that the knob is tightened before use, otherwise the IV pole can fall forwards or backwards.
•	 Using an IV pole increases tipping risk, especially with heavy drip bags and with the seat or back tilted.
•	 Be aware of doorway heights when an IV pole is used.

•	 Always use anti-tip devices.

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

The IV pole mount is labelled with 
a warning symbol on the outside to 
highlight that special information 
exists. See document 95707-1.
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