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Infoblad nr. 14Fotstöd, helt 

Art.nr 95314

Helt fotstöd
Helt fotstöd kan användas på rullstolar tillverkade innan 2003-09-08 om nya knäleder monteras. För 
rullstolar tillverkade efter ovan datum kan helt fotstöd användas på befintliga avtagbara benstödsrör. 
För att förenkla justeringen av benstödsvinkel kan enhandsreglage (2) monteras på rullstolen. Bild 1.
Den hela fotplattan är höj och sänkbar med snäpplås (1). Den är uppfällbar framåt/uppåt mot ben-
ställningen, vilket underlättar i- och urstigning.
Fotplattans vinkel kan regleras genom att muttrarna (3) vid fotplattans infästning lossas och önskad 
fotvinkel ställs in och muttrarna dras åt, bild 2. Verktyg – fast nyckel 10 mm.
Hållarna till fotplattorna finns i tre olika längder; standard, förlängda (+10cm) och avkortade/barn  
(-8cm). 
Helt vadstöd ( ingår ej i artikeln hel fotplatta ) monteras på benstödsrören enligt bild 1. Helt vadstöd 
går att justera i höjd längs benstödsröret, i djup totalt åtta cm samt vinkeljusteras.

Mått
Fotplatta sb 52  Bredd 48 cm djup 22 cm
Fotplatta sb 45  Bredd 41 cm djup 22 cm
Fotplatta sb 38/barn  Bredd 34 cm djup 22 cm
Fotplattans vinkel  95° - 120° ( fotplatta till benstödsrör )
Vadplatta till rullstol sb 45:  Bredd 35 cm höjd 19 cm
Vadplatta till rullstol sb 38:  Bredd 28,5 cm höjd 19 cm
Vadplatta till rullstol barn  Bredd 28,5 cm höjd 15,5 cm

Avstånd sitsdynans överkant/fotplatta
Standard  40 - 54 cm
Förlängda  50 - 64 cm
Avkortade  33 - 41 cm (förutsätter avkortade benstödsrör)

Fotplattspolstring
För brukare som sitter i rullstolen utan skor finns 
mjuk polstring som tillbehör till Fotstöd helt och 
Fotlåda.

BILD 1. Rullstol med helt fotstöd. BILD 2. Fotstödet med muttrar för 
vinkelinställning markerade.
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BILD 3. 
Fotplattspolstring
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Rekommendation
Till äldre rullstolar tillverkade före 2003-09-08 rekommenderas att rullstolarna uppdateras med nya 
knäleder och enhandsreglage/benstödslåsning istället för hel benställning (2008-01-30).

Tänk på
Att nya knäleder måste monteras på rullstolar tillverkade före 2003-09-08 för att hel fotplatta och hel 
vadplatta skall kunna användas. Helt fotstöd och helt vadstöd kan på nyare rullstolar användas med 
de befintliga benstödsrören. För att enkelt kunna justera benstödsvinkeln kan nyare rullstolar behöva 
kompletteras med enhandsreglage/benstödslåsning.
Det går även att få avkortade respektive förlängda fotplattshållare på fotlåda/helt fotstöd.

Art. nr.  Benämning
18950 Helt fotstöd sb 52 svart
11950  Helt fotstöd sb 45 svart
21950  Helt fotstöd sb 38 svart
31950  Helt fotstöd barn svart

14950  Helt fotstöd sb 45 förlängd, svart
24950 Helt fotstöd sb 38 förlängd, svart

18510-1 Helt vadstöd sb 52 svart
12510-1  Helt vadstöd sb 45 mörkgrå (Till stolar efter 20030908)
22510-1  Helt vadstöd sb 38 mörkgrå (Till stolar efter 20030908)
32510-1  Helt vadstöd barn mörkgrå (Till stolar efter 20030908)

14960  Fotplattshållare höger förlängd, svart
14970  Fotplattshållare vänster förlängd, svart
30960  Fotplattshållare höger barn/kort, svart
30970  Fotplattshållare vänster barn/kort, svart 

16716  Knäled vänster komplett
16726  Knäled höger komplett
18775-1 Benstödslåsningsats sb52 (Enhandsreglage)
16775-1  Benstödslåsningsats sb45 (Enhandsreglage)
26775-1  Benstödslåsningsats sb38 (Enhandsreglage)

Vidare anvisningar:
Fotlåda  Se infoblad 15

Reservdelslista / Sprängskiss : Blad D 2.1, D 4.2 och D 5.2.


