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Infoblad nr. 43Nackstöd, sidoställbart

Art.nr 95343

Nackstöd sidoställbart
Passar till alla HD-rullstolar. Nackstödet går att ställa i höjd (17 cm), djup (10 cm), vinkel (180º) och i sid-
led (13 cm) och består av två delar. Ett ställrör (a) som monteras i fästet (b) på rullstolsryggens baksida, 
mellan sits och ryggreglagen samt ett nackstödsrör med kudde (c). Båda dessa medföljer som standard. 
Nackstödet har som standard blå tygklädsel.
Nackstödet är format att ge stöd vid skallbasen så att huvudet kan positioneras i ett bekvämt läge. Vid 
behov kan nackstödet justeras i sidled för att anpassas efter användarens position av huvud.

BILD 1. 

Justering i sidled
Nackstödet går att justera i sidled genom att lossa, muttrarna (f), skjuta kudden i sidled (g) och låsa 
fast i önskad position. 

Sidostöd till nackstöd
Nackstödet kan utrustas med ett eller två sidostöd (d). Sidostöden går att justera i vinkel 180º. 
Nackstödet måste utrustas med fästen (e) för att sidostöden ska kunna användas.

Mått
Nackstödskudde  höjd 14 cm bredd 29 cm  djup 9-6 cm.
Sidostödskudde  höjd 13,5 cm längd 13,5 cm  tjocklek 2,5 cm.

Tänk på
Klädseln på nackstödet och sidostöden är avtagbart och tvättbart i 60º. Det är möjligt att förse 
nackstödet med längre nackstödsrör för att öka ställbarheten framåt (djup +10cm jmf med std).
Nackstödet kan utrustas med ett eller två sidostöd.
Fäste till sidostöd måste monteras på nackstödet innan sidostöden kan användas.

BILD 2. 

BILD 3. BILD 4. BILD 5. 
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Artikelnummer
Art. nr.  Benämning
12701-1  Nackstöd sidoställbart (inkl ställrör), blå klädsel
12701-5  Nackstöd sidoställbart (inkl ställrör), Dartexklädsel
12701-7  Nackstöd sidoställbart (inkl ställrör), svart Dotcomklädsel
12701-8 Nackstöd med 2 ställhylsor (inkl ställrör), blå klädsel
12702-8 Nackstöd med 2 ställhylsor (inkl ställrör), svart Dotcomklädsel
12703-8 Nackstöd med 2 ställhylsor (inkl ställrör), Dartexklädsel
12702-1  Nackstöd med 1 sidostöd (inkl ställrör), blå klädsel
12703-5  Nackstöd med 1 sidostöd (inkl ställrör), Dartexklädsel
12702-7  Nackstöd med 1 sidostöd (inkl ställrör), svart Dotcomklädsel
12702-2  Nackstöd med 2 sidostöd (inkl ställrör), blå klädsel
12704-5  Nackstöd med 2 sidostöd (inkl ställrör), Dartexklädsel
12702-6  Nackstöd med 2 sidostöd (inkl ställrör), svart Dotcomklädsel
12721-1  Sidostöd till nackstöd (st), blå klädsel
12721-5  Sidostöd till nackstöd (st), Dartexklädsel
12721-7  Sidostöd till nackstöd (st), svart Dotcomklädsel
69118-5 Ställhylsor (par)
47476  Klädsel nackstöd, blå klädsel
44476  Klädsel nackstöd, Dartexklädsel
47477  Klädsel nackstöd, svart Dotcomklädsel
45436  Klädsel till sidostöd, blå klädsel
44436  Klädsel till sidostöd, Dartexklädsel
47436  Klädsel till sidostöd, svart Dotcomklädsel
69141  Ställrör
12780-1 Huvudstödsrör, förlängt +10cm

Vidare anvisningar:  Huvudstöd Se infoblad 25
   Monteringsanvisning

Reservdelslista / Sprängskiss : Blad F 5.1a


