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Vid positionering kan bålstöd användas för att stötta bålen och förbättra brukarens hållning/
balans och förhindra att brukaren lutar åt något håll. 

Bålstöd till HD Motion finns i två varianter, Bålstöd Standard (A) och Bålstöd Ställbart (B). 
Bålstöd standard finns med två olika byglar, fast eller swing. Bålstöd Ställbart finns endast med 
swingbygel. Swingbygel används för att lätt kunna svänga bort bålstödet, se nedan. 

Bålstöd Standard
Bålstöd Standard används som stöd till brukare som lutar åt sidan. Det kan också användas för att 
kontrollera en flexibel skolios eller för att motverka att denna förvärras. 

Bålstöd Ställbart
Bålstöd Ställbart används till brukare som lutar åt sidan och/eller snett framåt. Det kan också användas för 
att kontrollera en flexibel skolios eller för att fördela trycket över en större yta av bålen.

Inställningar

Höjd
Bålstöden, båda varianterna, regleras i höjd genom 
att bålstödsfästet monteras i olika hål i ryggstödet (C). 
Fästet kan sedan finjusteras steglöst 2 cm i höjd (D).

Bredd
Bålstödskudden på båda bålstödsvarianterna ställs 
i bredd mot brukarens kropp genom att reglera 
bålstödsbygeln inåt/utåt i bålstödsfästet (E). 

Vinkel
På de bålstöd som har swingbygel kan 
bålstödskudden steglöst anpassas i vinkel in 
mot brukarens kropp (F). Denna inställning låser 
swingfunktionen i valt läge.

Kudde (Bålstöd Ställbart)
Kudden kan ställas i djup (G) och steglöst 
vikas/formas (H) mot brukarens kropp.

Swingbygel
Swingfunktionen tillåter att man med en 
knapptryckning lätt svänger bort bålstödskudden 
t ex i en förflyttningssituation (I). 
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Fästen
Fäste (J) till bålstöd beställs separat.

Mått - Bålstödskuddar

Tabell 1 - Mått - Bålstödskuddar [cm]

Modell a 
höjd

b 
djup tjocklek

Bålstöd Standard 8,5 13 2,5

Bålstöd Ställbart 8,5 22 2,5

Inställningsmått

Tabell 2 - Inställningsmått för bålstöd [cm]

Chassi-
bredd

c 
min

c 
max

d min *
(lägsta möjliga 

inställning 
begränsas av 

armstödets höjd)

d max **
(mätt med 

ryggen i högsta 
möjliga läge)

sb 30 22 28 26 / 30 38 / 44 / 50

sb 34 26 32 26 / 30 38 / 44 / 50

* Armstöd Låg / Standard.

** Ryggsystem Extra-kort / Kort / Lång.

Klädsel
Båda bålstödvarianterna har klädsel i svart Trevira. Klädseln är avtagbar och tvättbar i 60º. Klädslar finns 
även att beställa separat. 

Tänk på
• Observera att användning av bålstöd kräver noggrann utprovning för att brukaren ska få ett bra stöd 

och att bålstödet inte ska orsaka tryck som kan leda till skada. 

• Undvik att placera bålstöd nära brukarens armhåla då området är tryckkänsligt.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsblankett, dokument nummer 96755.
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