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Sida 1 ( 2 ) Art.nr. 95169

Armstödet är avsett att monteras på HD-
Rullstolar modell 500, 600 och 650 som alternativ 
till standardarmstöd. Finns i utförande höger (13 
304) resp. vänster (13 303) samt utan sidostöd 
(13 301). 
OBS! Sidostödsenheten är ej samma som 
till standardarmstöden. Sidostödsplattan på 
hemiplegiarmstödet går längre ner mot sitsdynan 
för att armstödets lägsta höjd ej ska bli onödigt 
hög.

Obs! Armstödet skall ej belastas och användas 
som stöd vid förflyttning i och ur rullstolen.

Placering:
Armstödet sätts på plats på rullstolen på samma 
sätt som standardarmstöden dvs. i fäströren på 
sitsramens sida, se bild 2.

Inställningar: 

Hemiplegiarmstödet är ställbart i höjd.
Sidoröret (1) är försett med små fördjupningar. 
Låsbrickan bakom ratten (2) har två kulformade 
tappar som passar i dessa fördjupningar. Brickan 
är också fjäderbelastad. 
När ratten (2) lossas något kan man lätt känna 
när låsbrickan kommer i rätt läge när armstödet 
flyttas upp eller ned i sidostödsbeslaget (3).
När ratten dras till med liten kraft fixeras 
armstödsröret i en stadig position.
Höjden kan därmed regleras 8 cm i steg om 2 
cm.

För 13 301 (utan sidostöd) justeras höjden med 
den ställhylsa (8) som medföljer (Bild 6).

Se vidare på sidan 2.

Bild 1

 ObsErVErA!
Hemiplegiarmstödet får ej 
ställas högre än det högst 
markerade läget.

MONTErINGsANVIsNING

Hemiplegiarmstöd 
Art.nr.  13 301 (utan sidostöd)
  13 303 (vänster)
  13 304 (höger)
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Sida 2 ( 2 )

Hemiplegiarmstödet är steglöst ställbart till 
maximal inåt- eller  utåtrotation i axeln.
Armstödet kan roteras till lämpligt avlastat 
viloläge för  armen/axeln. 
Fixera positionen med vredet (4) under 
armstödet. Se bild 3. För att lättare komma åt 
kan vredet dras ut (fjäderbelastat) och roteras 
till önskad position.

Vid montering av armstödet, se till att sidoröret 
(1) ansluter ordentligt till armstödets hylsa så att 
låsskruven (4) träffar spåret (6) i sidorörets övre 
del. Se bild 3 och 4.

Hemiplegiarmstödet är steglöst ställbart i 
djup, 10 cm bakåt och 12 cm framåt.
Skjut armstödet  framåt eller bakåt längs 
skenan under armstödet till lämpligt avlastat 
viloläge för armen/axeln. 
Fixera positionen med skruven (5) under 
armstödet. Se bild 3 och 5.

Hemiplegiarmstödet är ställbart i bredd och 
kan flyttas ut eller in mot kroppen.
Armstödet är monterat  i medelläge vid leverans 
och kan flyttas:
- från medelläge ut från kroppen 2 cm
- från medelläge in mot kroppen 2 cm
Montering sker genom att skruvarna (7) flyttas 
i fästet under armstödet till  yttre eller inre 
position. Obs! Skruvarna skall efter montering 
kontrolleras och vara väl åtdragna. Se bild 5.

Skötselråd:
Klädseln torkas av med fuktig trasa eller
tas av och tvättas i maskin. 
Se tvättråd i klädseln.
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