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Vid vissa typer av rotationer/felställningar i brukarens 
rygg kan ryggdynan behöva skjutas fram på ena sidan 
för att ge ett optimalt stöd åt ryggen. Ryggkil kan i 
dessa fall användas bakom ryggdynan, för att denna 
ska kunna ge stöd åt brukarens bål.
Kilen är gjord av ett fast material och kan skäras till 
i det format man önskar. Den fästs på baksidan av 
ryggdynans klädsel med medföljande självhäftande 
kardborrband.

Förslag på format

Mått

Tabell 1 - Mått - Ryggkil [cm]

Längd Bredd Tjocklek 
(tjockaste delen)

50 15 5

Tänk på

• Ryggkil ska utprovas/anpassas av behörig personal. Noggrann bedömning bör göras i varje enskilt 
fall. Felaktig användning kan orsaka tryck, felställningar mm. Regelbunden kontroll av brukarens 
position bör göras för att säkerställa att kilen är rätt placerad.

• Kilen är avsedd att användas med en standard ryggdyna från HD Rehab. 

Artikelnummer
Artikelnummer för Ryggkil finns i Beställningsguiden, art nr 95750.
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For some types of rotations or misalignments in the 
user's back the back cushion may need to be pushed 
forward on one side to provide optimal support. In 
these cases a back wedge can be used behind the back 
cushion to support the user's torso.
The wedge is made of a firm material that can be cut 
to the desired shape. It is attached to the back of the 
cushion with the included self-adhesive velcro.

Suggested formats

Measurements

Table 1 - Measurements - Back wedge [cm]

Length Width Thickness 
(thickest part)

50 15 5

Keep in mind

• The back wedge must be tested/adapted by qualified personnel.  An individual assessment must be 
done for each case. Incorrect use can lead to pressure, incorrect posture, etc. Regular checks of the 
user's position should be done to ensure the wedge is placed correctly.

• The wedge is intended to be used with a standard back cushion from HD Rehab.

Article numbers
Article numbers for the Back wedge are found in the Prescription form, art.nr. 95750-1.
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