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HD Motion finns med två typer av ryggsystem, Flexirygg (A) och Planrygg (B). Ryggsystemen 
finns i tre olika höjder, extra kort, kort och lång. Flexirygg och Planrygg kan båda kompletteras 
med ryggdyna med Vingar eller ryggdyna Plan.

Flexirygg
Flexirygg ger ett anpassningsbart stöd för de flesta brukare. Det passar såväl ryggar utan deformiteter 
som ryggar med t ex skolios.  Flexirygg består av en Flexiram med remmar (5 st på den extra korta, 6 st på 
den korta, 7 st på den långa). Remmarna gör det möjligt att kunna reglera brukarens bäckenställning och 
ge ett stöd för ländryggen och även främja ventilationen i ryggdynan. Ryggdynan fästs mot ryggsystemet 
med ett kardborrfäste (C). 

Planrygg
Planrygg används när brukaren har behov av ett fastare ryggstöd. Den kan också användas som bas då 
det finns ett behov av att bygga upp ett individanpassat ryggstöd. Planryggen består av en ryggplatta av 
lackad aluminiumplåt. Ryggdynan fästs mot ryggplattan med ett kardborrfäste (D).
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Inställningar
Ryggstödshöjden kan regleras steglöst 6 cm 
i ett inbyggt spår i ryggsystemet (E). Detta 
gäller både Flexirygg och Planrygg.

Ryggdynor
Det finns två typer av ryggdynor, med 
sidostödsvingar (F) eller utan (G). 
Sidostödsvingarna ger ett fast men mjukt stöd 
för brukaren i sidled. Den plana ryggdynan 
används för den mer aktiva brukaren med 
god bålstabilitet eller då sidostödsvingarna 
är i vägen för bålstödens placering. Båda 
ryggdynorna finns i extra kort, kort och lång 
för att passa ryggsystemens tre höjder.

Ryggstödshöjd
Ryggstödshöjden, utan sitt- och ryggdynor, mäts från sittplattan till överkanten på ryggsystemet 
(Flexiram alternativ Planrygg) (H).

Med HD Motions originalryggdyna ökar ryggstödshöjden ca. 2 cm, men den faktiska stödytan ökar inte. 
Med HD Motions originalsittdyna minskar ryggstödshöjden med 4,5 cm (obelastad sittdyna) (I).

Tabell 1 - Ryggstödshöjd
utan dynor [cm]
Ryggsystem 
Flexi/Plan

a
min

a
max

Extra-kort 42 48

Kort 48 54

Lång 54 60
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Mått ryggdynor

Tabell 2 - Mått ryggdynor [cm]

Bredd sb30 Bredd sb34 Höjd Tjocklek Djup

Modell b c b c d e f

Med Vingar Extra Kort 30 32 34 36 38 4 12

Med Vingar Kort 30 32 34 36 44 4 12

Med Vingar Lång 30 32 34 36 50 4 12

Plan Extra Kort 30 32 34 36 38 4 -

Plan Kort 30 32 34 36 44 4 -

Plan Lång 30 32 34 36 50 4 -

Klädsel
Ryggdynorna har en heltäckande klädsel av svart stretchig velour. Klädslarna är avtagbara och tvättbara i 
60º. Klädslar finns även att beställas separat. 

Tänk på
• Ett för högt ryggsystem kan trycka mot skulderbladen och hindra armrörelser när brukaren kör själv. 

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.
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