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Infoblad nr. 22Flexi ryggsystem 

Art.nr 95322

Flexi ryggsystem
Flexi består av Flexi ryggram, Flexi ryggdyna och iläggsskivor Flexi (tillbehör). Ryggramen har 7 
stycken kardborrband för inställning av ryggstödet. Ryggramen kan steglöst höjas/sänkas 6 cm, 
eller tillsammans med infästningen i rullstolen 12 cm. Flexi ryggram kan monteras på HD-stolar 
tillverkade från 2000 och framåt. Monteringen sker i samma infästning på rullstolen som används till 
standardryggen, monteringsanvisning medföljer.
Ryggdynan är mjukt stoppad för att följa inställningen på kardborrbanden. Med tryckknapparna 
på klädselns baksida kan ryggdynan låsas i höjd. Genom att låsa ryggdynan i höjd minskar risken 
att dynan glider ner vid förflyttning i och ur rullstolen. Infästningen av ryggdynan ska ske runt det 
översta kardborrbandet.
Iläggsskivorna är ett tillbehör till ryggdynan och måste beställas separat, se art nr nedan. Med 
Iläggsskivorna kan ryggdynans sidostöd förstärkas för ökad sidostabilitet. Iläggen placeras innanför 
ryggdynans klädsel. Iläggen är förberedda med kardborrband med självhäftande tejp för fastsättning.

Som hjälp att ställa in ryggstödet kan nedanstående steg följas.
1. Innan brukaren sätter sig i rullstolen; Placera ryggdyna Flexi på Flexi ryggram och knäpp fast den 

med tryckknapparna på båda sidor. Dynan knäpps fast genom att tryckknappen förs över och runt 
det översta kardborrbandet.

2. Innan brukaren sätter sig i rullstolen; Slacka kardborrbanden något, framförallt de nedersta 
banden. Med banden något slackade är det lättare för brukaren att hamna långt in i rullstolen, och 
mot ryggstödet.

3. Med brukaren sittandes i rullstolen; Vinkla sitsen något bakåt om det inte har gjorts innan 
förflyttningen. Slacka alla band så att dynan ges möjlighet att forma sig efter brukaren.

4. Ryggstödet kan nu justeras med hjälp av kardborrbanden.

Mått min  max
Avstånd från Flexiramens ovansida till sitsdynan  47 cm  53 cm
Avstånd från Flexiramens ovansida till sitsdynan, med uppflyttade ryggöron.  50 cm  56 cm
Avstånd från Flexiramens ovansida till sitsdynan, med nedflyttade ryggöron.  44 cm  50 cm

Ryggdynans max mått:  höjd  bredd
Ryggdyna Flexi sb 45  56 cm  52 cm
Ryggdyna Flexi sb 38  56 cm 45 cm
Iläggsskiva Flexi  27 cm  11 cm

BILD 1. Flexi ryggsystem. BILD 2. Flexi ryggsystem 
monterat på stol.
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Tänk på
De nedersta kardborrbandet ska i de flesta fall vara löst åtdraget för att brukarens nedre del av 
bäcken/mjukdelar ska ges plats att ”komma in” i rullstolen. 
Om kardborrbanden dras åt för hårt brukaren tryckas framåt och bort från ryggstödet. Det andra och 
tredje bandet nerifrån kan i de flesta fall dras åt för att tippa brukarens bäcken framåt för en upprät-
ning i ryggen och för att ge stöd för ländryggen. En del äldre har en utplanad ländrygg, dessa band 
kan då ej dras åt i samma utsträckning.
Om brukaren har en kraftig kyfos är det viktigt att den ges plats att komma in i ryggstödet. Om kard-
borrbanden dras åt för hårt kan det trycka brukaren framåt och bort från ryggstödet.
Om brukaren behöver extra sidostöd kan lösa iläggskivor användas för att förstärka ryggdynas 
vingar. (Iläggen finns som tillbehör till Flexi ryggdyna)
Ryggdynan behöver i de flesta fall rättas till efter att förflyttning till rullstolen har gjorts. Speciellt 
behöver detta göras när brukaren förflyttas till rullstolen med lyft. Säkerställ efter förflyttning att dynan 
täcker hela ryggramen och sitter behagligt för brukaren.
Efterjustering av kardborrband kan behöva göras 3-4 gånger per år.
Om brukaren behöver en bredare flexirygg kan rygg Flexi bred +7cm användas, se vidare info i info-
blad 44.

Artikelnummer
Art. nr.  Benämning
19 211  Rygg Flexi sb 45 komplett sats (ryggram och ryggdyna)
19 221  Rygg Flexi sb 38 komplett sats (ryggram och ryggdyna)
12 235-5  Iläggsskiva Flexi (par)
18 235  Ryggdyna Flexi sb 52, svart Dotcom-klädsel
18 236  Ryggdyna Flexi sb 52, svart Dartexklädsel
18 235-5 Ryggdyna Flexi sb 52, blå klädsel
12 235  Ryggdyna Flexi sb 45, blå klädsel
12 236  Ryggdyna Flexi sb 45, svart Dartexklädsel
22 235  Ryggdyna Flexi sb 38, blå klädsel
22 236  Ryggdyna Flexi sb 38, svart Dartexklädsel
47 249 Klädsel Ryggdyna Flexi sb 52, blå klädsel
47 285 Klädsel Ryggdyna Flexi sb 52, svart Dotcom-klädsel
44 247 Klädsel Ryggdyna Flexi sb 52, svart Dartex-klädsel
47 245  Klädsel Ryggdyna Flexi sb 45, blå klädsel
44 245  Klädsel Ryggdyna Flexi sb 45, svart Dartexklädsel
47 246  Klädsel Ryggdyna Flexi sb 38, blå klädsel
44 246  Klädsel Ryggdyna Flexi sb 38, Svart Dartexklädsel

Vidare anvisningar: Monteringsanvisning
Rygg Flexi bred +7cm  Se infoblad 44

Reservdelslista / Sprängskiss : Blad C 1.2


