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Infoblad nr. 13Delade fotstöd

Art.nr 95313

Delade fotstöd
Består av två delar, fotplatta (A) och fotplattehållare (B). Fotplattehållarna finns i tre olika längder; stan-
dard (B), förlängda +10 cm (C) och avkortade -8 cm (D).
Fotplattehållare avkortad måste kombineras med benstödsrör avkortat (barn) (E) för att erhålla kort 
benstödslängd -8 cm, se artikelnummer sida 2. 
Fotstöden kan höjas och sänkas separat stegvis med snäpplås (F). Fotplattorna är uppvikbara för att 
enklare komma i och ur rullstolen (G).
Fotplattornas vinkel kan regleras (ca 15º) separat genom att muttern vid fotplattans infästning lossas 
och önskad fotvinkel ställs in och muttern dras åt (H).
Verktyg – fast nyckel 10 mm. (Sitter med kardborrband under sitsplattan.)

Mått
Fotplattehållare standard  8 hål  längd 20 cm
Fotplattehållare förlängda  8 hål  längd 30 cm
Fotplattehållare avkortad (barn)  5 hål  längd 12 cm

Fotplattor sb 45/52  bredd 16 cm  djup 21,5 cm
Fotplattor sb 38/barn  bredd 12 cm  djup 21,5 cm

Avstånd sitsdynans överkant till fotplatta
Standard  40 - 54 cm
Förlängda  50 - 64 cm
Avkortade  32 - 41 cm  I kombination med benstödsrör avkortat/barn (E) se artikel nummer sida 2.
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Tänk på
Delade fotplattor kan kombineras med alla HDs benstödsrör, standard, 90º och raka benstödsrör.

När förlängda fotstöd används kan sitshöjden behöva höjas för att fotplattorna inte ska gå i golvet. 
Sitshöjden kan höjas 5 cm med sitshöjningsadapter (art nr 14190-1). OBS adaptern ska monteras av 
fackman.

Om förlängda fotstöd används med snäpplåset i nedersta läget (utan sitshöjningsadapter monterad på 
rullstolen) måste benstöden vara framåtvinklade till ca. 120º knävinkel eller rullstolen vara tiltad ca. 10º 
bakåt för att gå fritt från golvet.

För att erhålla maximal avkortning, -8 cm av benstödshöjden ska avkortade fotstöd kombineras med 
avkortade benstödsrör se nedan för artikel nummer.

Som alternativ kan fotplattorna monteras bakvända. Krävs att 5" länkhjul och länkhjulsadapter 
monteras för att länkhjulen inte ska slå emot fotplattorna. Detta alternativ kan fungera för brukare som 
på grund av böjkontraktur i knäleden får in fötterna inunder rullstolen.

När Du ställt fotstödet i önskad höjd med snäpplåset kan Du med ratten på baksidan av 
fotplattehållaren låsa fotstödet. (Gäller ej avkortade / barn.) Genom att låsa fotstödet minskar också 
eventuella vibrationsljud mellan rören vid körning på ojämnt underlag.

Art.nr  Benämning
11 907  Fotstöd standard sb45-52 par komplett (11 908 höger,11 909 vänster)
14 907  Fotstöd förlängda sb45-52 par komplett (14 908 höger,14 909 vänster)
14 903  Fotstöd avkortade sb45-52 par komplett (14 902 höger,14 901 vänster)
21 907  Fotstöd standard sb38 par komplett (21 908 höger, 21 909 vänster)
24 907  Fotstöd förlängda sb38 par komplett (24 908 höger,24 909 vänster)
31 907  Fotstöd avkortade sb38 par komplett (31 908 höger, 31 909 vänster)

36 750  Benstödsrör avkortat höger (krävs för kort benstödshöjd)
36 755  Benstödsrör avkortat vänster (krävs för kort benstödshöjd)
36 762  Benstödsrör 90º avkortat höger (krävs för kort benstödshöjd)
36 761  Benstödsrör 90º avkortat vänster (krävs för kort benstödshöjd)
36 760-1  Benstödsrör 90º avkortade inkl 5” länkhjul och länkhjulsadapter (höger och vänster)

Vidare hänvisning
Benstöd standard och vadstöd standard  Se infoblad 11
Benstöd 90º  Se infoblad 17
Benstöd rak modell  Se infoblad 18
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