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Infoblad nr. 11Benstöd och separata vadstöd standard

Art.nr 95311

BILD 1. Benstöd standard monterade på en HD-500.

Benstöd standard
Benstöd standard ingår till samtliga HD rullstolar om inget annat val gjorts. Benstöden är 
vinkelställbara mellan 105º-140º och består av: benstödsrör, vadstöd delat och fotstöd delat. För 
mer information om fotstöd se infoblad 13.

Mått
Vinkel i knäled 105º-140º
Längd benstödrör sb 38/45 40 cm
Längd benstödrör avkortat sb38/45/barn 34 cm

Avstånd sittdynans överkant till fotplattan
Standard 40-54 cm
Förlängda 50-64 cm (med förlängda hållare till fotplattorna)
Avkortade 32-41 cm (I kombination med benstödsrör avkortade/barn och avkortade hållare 

till fotplattorna.)

Mjukt knäledsskydd
Mjukt knäledsskydd träs på över benstödets 
knäled som ett skydd om brukaren trycker/
pressar sina ben utåt mot benstödens överdel.

Tänk på
Fotplattan kan vändas och monteras bakåt och ger då möjlighet att ha fötterna längre bak. 
Om brukaren behöver kortare benstöd än standard (för vuxna) kan avkortade benstödsrör 
(barnbenstödsrör) användas tillsammans med avkortad hållare till fotplattan (art nr se infoblad 
13), kombinationen ger 8 cm lägre minimum höjd än standard benstöd med fotstöd. Om brukaren 
har behov av längre benstöd kan förlängda hållare till fotplattan beställas, alt komplett förlängda 
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fotstöd. Den förlängda hållaren till fotplattan är 10 cm längre än standard (art nr se infoblad 13).

Vadstöd separat standard
Separata vadstöd ingår som standard till samtliga HD rullstolar, om inget annat val gjorts. 
Vadstödet består av vadplatta och vadplattsfäste. Vadstöden är steglöst ställbara i höjd längs med 
benstödsröret, ställbara i djup 8 cm (vuxna) 4 cm (barn) med fast nyckel 10 mm samt steglöst 
ställbara i vinkel 360º.

Mått separata vadplattor 
 Höjd Bredd
Vadplatta till barn rullstol 20 cm 14 cm
Vadplatta till sb 38 rullstol 22 cm 14 cm
Vadplatta till sb 45/52 rullstol 22 cm 18 cm

Tänk på
Om vadstöden efter ett tag inte behåller inställd vinkel kan någon av skruvarna på baksidan 
av vadplattan lossas och dras fast igen. Detta medför att vinkelställbarheten i vadstödet blir 
trögare. Om vadstödet behöver förstärkas kan dubbla vadplattsfästen monteras på vadstödet och 
benstödsröret. Denna kombination gör också att vadstödet inte kan vinklas lika mycket och lika lätt.

Art nr Benämning
16 750 Benstöd std, höger
16 755 Benstöd std, vänster
36 750 Benstöd avkortat, höger
36 755 Benstöd avkortat, vänster

12 550-5 Vadstöd sb45, höger. Grå
12 555-5 Vadstöd sb45, vänster. Grå
22 550-5 Vadstöd sb38, höger. Grå
22 555-5 Vadstöd sb38, vänster. Grå
18 550-5 Vadstöd sb52, höger. Svart
18 555-5 Vadstöd sb52, vänster. Svart
32 550-5 Vadstöd barn, höger. Grå
32 555-5 Vadstöd barn, vänster. Grå

11 907  Fotstöd std sb45-52, par. Svart
11 908  Fotstöd std sb45-52, höger. Svart
11 909  Fotstöd std sb45-52, vänster. Svart
21 907  Fotstöd std sb38, par. Svart
21 908  Fotstöd std sb38, höger. Svart
21 909  Fotstöd std sb38, vänster. Svart
45560 Polstring knäled komplett sats

Vidare hänvisning
Fotstöd delade Se infoblad 13

Reservdelslista/sprängskiss: Blad D3.1 och D5.1


