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Infoblad nr. 32Bälte

Art.nr 95332

Bälte
Bälten finns i två utföranden: Helt bälte och Delat bälte. Som tillbehör finns polstring till bälte, se 
artikelnummer nedan.

Helt bälte
Helt bälte kan fästas på två sätt. Under sitsplattan/sitsramen, se bild 1, eller runt brukaren och 
ryggstödet. Spännet kan av säkerhetsskäl låsas på baksidan och göras oåtkomligt för brukaren. Bältet är 
reglerbart i längd.

Obs!
Om bältet fästes under sitsramen enl bild 1, ska bältet ligga över gasfjädern. Gasfjäder är placerad 
under sitsen. Bältet ska ligga över gasfjädern för att bältets sträckning inte ska ändras då ryggen vinklas. 
Om bältet fästes runt brukaren och ryggstödet se till att vajrar och andra delar inte kommer i kläm.

Tvådelat bälte
Tvådelat bälte, bild 2,är avsett att användas med därför avsedda fästen. Speciella bältesfästen finns 
som tillbehör. Det finns bakre och främre bältesfästen. Dessa två varianter har något olika utformning 
pga rullstolens konstruktion. Det går att kombinera främre och bakre bältesfäste i samband med 
användning av s.k. fyrpunktsbälte. Bältesfästena monteras enkelt i sitsramen.
Bältet monteras med kardborrband i bältesfästet och låses på framsidan med ett spänne. Bältet är 
reglerbart i längd.
Bältesfäste standard monteras i bakre böjen på sittramen se bild 3. Fästets ögla kan ställas i position 
för bästa dragriktning över höftleden. Bältesfäste främre monteras i önskad position mellan de båda 
armstödsfästena. Monteringsanvisningar medföljer.

Positioneringsbälten HD Balance
Möjlighet finns även att använda HD Balance´s positioneringsbälten, 2-punkts och 4-punkts. För mer 
information och bilder se Infoblad 95949 Bälte och fästen under HD Balance dokumentation. Dessa 
positioneringsbälten används tillsammans med nedanstående fästen till HD-stolen.

Tänk på
Bältet är ett positioneringsbälte och skall ej förväxlas med ett säkerhetsbälte för biltransporter. Speciella 
restriktioner för användande av bälte kan finnas. För mer information kontakta socialstyrelsen. 
Bälten och fästen kan köpas separat.

BILD 1. BILD 2. BILD 3. 
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Artikelnummer
Art. nr.  Benämning
13 500  Bälte helt med spänne
13 510  Bälte tvådelat med spänne och fästen
13 501  Bälte tvådelat med spänne utan fästen
13 520  Fästen för bälte, par
13 525  Främre fästen för bälte, par
13 519-1 Polstringtill bälte, par, grå vinyl
13 541 Positioneringsbälte 2 fästpunkter
13 542  Positioneringsbälte 4 fästpunkter

Vidare anvisningar: Monteringsanvisning bälte / bältesfästen, 95152

Reservdelslista / sprängskiss: Blad F 6.1


