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Det finns två benstödssystem till HD Motion; Benstöd
Center (A) och Benstöd Delat, se Infoblad Benstöd Delat,
dokument nummer 96902.

Benstöd Center
Benstödets position kan justeras framåt/bakåt 6 cm i fem
lägen. Detta görs genom att skjuta benstödsfästenas
teleskoprör i sitsramen (B).
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Justering av benstödsposition görs i samband med
sittdjupsinställning, se Infoblad Chassi, dokument nummer
96914. Sittbrickans position ska därför kontrolleras och
justeras till ett lämpligt läge.

Benstöd Center används för att få ett rymligt utrymme för
stående förflyttning då fotplattan enkelt kan vikas upp
bakåt (C).

Benstödet kan vinklas mellan 80° och 140°, 7 lägen (D).
Vinkelställbara benstöd används för att bryta spasticitet
genom att uppnå en snävare vinkel i knä eller då brukaren
har ett behov av lägesförändring av benen, t ex vid vila
eller aktivitet.
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Benstödsrör
Benstödsrör finns i tre olika längder, kort,
standard och långt (E). Dessa kombineras med
Fotstöd Helt. Beroende på vilken benstödslängd
som behöver uppnås finns standard eller kort
fotstöd (F). Se även tabell 1 för vilka längder som
kan uppnås.

Fotstöd Helt
Fotstöd Helt består av fotstödsrör och fotplatta.
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Fotstödsrör
Fotstödsröret finns i två längder, standard och
kort (F) som kombineras med benstödets tre
olika längder.						
		
Fotplatta
G
Hel fotplatta finns i två storlekar,
stor till chassi med sittbredd 34 och
liten till chassi med sittbredd 30 (G).
23

Fotplattan består av en metallplatta och en
täckande gummiplatta. Metallplattan (H) har
hål/skåror för fotrem och vristhållare. Ovansidan
på metallplattan är täckt med en avtagbar,
helgjuten gummiplatta. Möjlighet finns att själva
skära ut önskade hål/skåror i gummiplattan eller
beställa denna färdigstansad.

Inställningar
Fotstöden kan vinklas uppåt/nedåt steglöst
mellan 70° och 125° (I).
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Fotlåda
Fotlåda (J) finns som alternativ till brukare som
behöver skydd vid ofrivilliga fot- och benrörelser.
Fotlådan består av ett helt fotstöd utrustad med
sidopolstring och vadplatta.
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Vadstöd
Benstöd Center kan vid behov utrustas med
Vadstöd, stort eller litet (K). Vadstöd består av
vadstödsfäste och en vadplatta.

K

Vadstödsfäste
Vadstöd stort och litet har samma vadstödsfäste.
Vadplatta
Vadplattan finns i två storlekar, stor och liten (L).

L

14
13
12

2,5
Inställningar
Vadstöden kan ställas i höjd, hur mycket beror
på längd och läge på benstöd/fotstöd. Möjlighet
finns även att justera vadstöden framåt 2,5 cm
och inåt i sidled 1,5 cm (M).

M

8

2

Infoblad - Benstöd Center
Sida 4 (4)

Benstödslängd

Benstödet finns i tre olika längder, kort, standard och långt. Dessa kombineras med Fotstöd Helt eller
Fotlåda, kort eller standard, beroende på vilken benstödslängd som behöver uppnås. Se tabell 1 nedan.
Tabell 1 - Funktionell längd [cm]. Mäts från
sittbrickans ovansida till fotplattans trampyta med
benstödet i 90° vinkel.
Benstöd

Fotstöd /
Fotlåda

a
min

a
max

Kort

Kort

19

25

Standard

Standard

23

35

Långt

Standard

35

47

Klädsel
Vadplattor och fotlådans polstring är klädda med Dartex som är avtorkbart.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.
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