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Infoblad nr. 27Bålstöd

Art.nr 95327

Bålstöd
Bålstöden användes som stöd mot bålen för att ge ett stabilare sittande. Bålstöden finns i tre olika 
utföranden, med standardbygel, med rak bygel och vinkelställbart. 
Bålstöd med standardbygel används med fördel till en mindre eller smalare brukare och finns med liten, 
stor eller liten tunn bålstödskudde. 
Bålstöd med rak bygel används med fördel till en större eller kraftigare brukare och finns med liten, stor 
eller liten tunn bålstödskudde.
Vinkelställbart bålstöd används till brukare som lutar åt sidan och snett framåt. Detta finns i en kort variant 
för små till mellanstora brukare och i en lång variant för mellanstora till stora brukare.
Klädseln är avtagbar och tvättbar i 60º och monteras med kardborrband.
Fästen finns normalt på ryggens baksida, höger och vänster. Bålstöden kan regleras individuellt i höjd och 
bredd. Intällning ca 9 cm i höjd med hjälp av justering av bålstödsfästet. Verktyg 13 mm fast nyckel. 

Mått [cm] höjd djup tjocklek
Bålstöd med bygel, litet.  14  15 3
Bålstöd med bygel, stort.  17  18 4,5
Bålstöd med bygel, litet tunt  14  15 1,5
Bålstöd vinkelställbart, kort 12,5  22  2,5 12 10 
Bålstöd vinkelställbart, långt 12,5  27,5  2,5 15,5 12

Swing-modell
Bålstöd tunt litet samt Bålstöd vinkelställbart finns även som Swing-modell (a), vilket tillåter att man med 
en knapptryckning lätt svänger bort bålstödskudden t ex i en förflyttningssituation (b). Swing-bålstöden kan 
även ställas i valfri vinkel mot brukarens kropp (c). Denna vinkel justeras med medföljande insexnyckel.

BILD 1. BILD 2. BILD 3.

Vinkelställbart

a b c



HD Rehab AB    
Box 1263, 181 24 Lidingö tel. 08-7670480 fax. 08-7675000 www.hantverksdesign.se info@hantverksdesign.se

Rev. C Sida 2 (3)

Infoblad nr. 27Bålstöd

Art.nr 95327

Tänk på
Om rullstolen är utrustad med Formryggdyna eller Flexiryggdyna kan tunt bålstöd användas utanför 
ryggdynans vinge för att ge ett mer fördelat stöd mot brukarens bål. 
Bålstöd tunt litet tar mindre plats mellan brukarens bål och överarm, mindre risk att det hindrar brukarens 
armrörelser.
Bålstöd med rak bygel kan användas som stöd mot utsidan av brukarens arm för att förhindra att den 
glider utanför armstödsdynan.
Observera att användning av bålstöd kräver noggrann utprovning för att brukaren ska få bra stöd och att 
bålstödet inte ska orsaka tryck som kan leda till skada. Undvik att placera bålstöd nära brukarens armhåla 
då området generellt anses vara intimt och tryckkänsligt.
Vinkelställbart bålstöd kan användas för att ge stöd både från sidan och framifrån, mer info finns i produkt-
blad till vinkelställbart bålstöd. 

Inställningsmått enl. bild 4. Alla mått i cm:
 A min  A max  B min  B max
Sittbredd 45 cm
Std bygel, liten kudde  29  47  25  38
Std bygel, stor kudde  24  42  26  39
Rak bygel, liten kudde  41  59  25  38
Rak bygel, stor kudde  37  55  26  39
Sittbredd 38 cm
Std bygel, liten kudde  22  40  25  38
Std bygel, stor kudde  17  35  26  39
Rak bygel, liten kudde  34  52  25  38
Rak bygel, stor kudde  30  48  26  39
För barnstolar gäller ungefär samma mått som sittbredd 38 cm.

Artikelnummer
Art. nr.  Benämning
13 163-1  Bålstöd med std bygel, litet, blå klädsel
13 163-7  Bålstöd med std bygel, litet, svart Dotcomklädsel
13 162-5  Bålstöd med std bygel, litet, Dartexklädsel
13 168-1  Bålstöd med std bygel, stort, blå klädsel
13 168-7  Bålstöd med std bygel, stort, svart Dotcomklädsel
13 167-5  Bålstöd med std bygel, stort, Dartexklädsel
13 145-1  Bålstöd med rak bygel, litet, blå klädsel
13 145-7  Bålstöd med rak bygel, litet, svart Dotcomklädsel
13 145-5  Bålstöd med rak bygel, litet, Dartexklädsel
13 155-1  Bålstöd med rak bygel, stort, blå klädsel
13 155-7  Bålstöd med rak bygel, stort, svart Dotcomklädsel
13 155-5  Bålstöd med rak bygel, stort, Dartexklädsel
13 146-1  Bålstöd tunt litet med rak bygel, blå klädsel
13 146-7  Bålstöd tunt litet med rak bygel, svart Dotcomklädsel
13 146-5  Bålstöd tunt litet med rak bygel, Dartexklädsel
13 164-1  Bålstöd tunt litet med  std bygel, blå klädsel
13 164-7  Bålstöd tunt litet med  std bygel, svart Dotcomklädsel
13 164-5  Bålstöd tunt litet med  std bygel, Dartexklädsel
13 151-1 Bålstöd vinkelställbart, kort, blå klädsel
13 151-5 Bålstöd vinkelställbart, kort, Dartexklädsel
13 152-1 Bålstöd vinkelställbart, långt, blå klädsel
13 152-5 Bålstöd vinkelställbart, långt, Dartexklädsel
45 431  Klädsel till bålstöd, litet, blå klädsel
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47 431  Klädsel till bålstöd, litet, svart Dotcom
44 431  Klädsel till bålstöd, litet, Dartex
45 432  Klädsel till bålstöd, stort, blå
47 432  Klädsel till bålstöd, stort, svart Dotcom
44 432  Klädsel till bålstöd, stort, Dartex
45 433  Klädsel till bålstöd tunt litet, blå
47 433  Klädsel till bålstöd tunt litet, svart Dotcom
44 433  Klädsel till bålstöd tunt litet, Dartex

13 190-5  Bålstödsfäste, par
13 191-2  Bålstödsfäste, höger
13 191-3  Bålstödsfäste, vänster
13 192-5 Bålstödsfäste, par mod. flexi bred

För artikelnummer till Swing-bålstöd, se dokument 95 348 “HD Balance-tillbehör som passar till HD-stolen och Humlan”.

Vidare anvisningar:
Reservdelslista / Sprängskiss Blad F 3.1 och F 3.2


