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Infoblad nr. 44Rygg flexi, bred +7cm

Art.nr 95344

Rygg Flexi bred +7 cm
Rygg Flexi bred passar rullstolsanvändare med behov av ett bredare ryggstöd i kombination med sma-
lare sittbredd. Till exempel användare med brett axel/skulderpari men med smalare höftbredd. Rygg 
Flexi bred + 7 cm (7 cm bredare än standard Flexi till respektive rullstolssittbredd) kan monteras på alla 
HD rullstolar med sittbredd 38 cm och 45 cm. Exempel: HD rullstol sittbredd 38 cm kan utrustas med 
Flexi rygg bredd 45 cm, rullstol sittbredd 45 cm kan utrustas med Flexi rygg bredd 52 cm. Monteringen 
görs genom att standardryggöronen (infästningen) i ryggramen byts till ryggöron Flexi (a i bild 1) samt 
att bredare Flexirygg (b) monteras, monteringsanvisning medföljer, se bilden.
Observera: Vissa tillbehör kan inte användas i kombination med Rygg Flexi bred +7 cm. Armstöden 
kan inte justeras i djup på samma sätt som med standard Flexi.

Tänk på:
• Flexi ryggdyna sittbredd 52 har en annorlunda utformning än sittbredd 38 och 45.
• Originalbålstödsfästen kan inte användas i kombination med bred flexi. Bålstödsfästen flexi (art nr 

nedan) ska användas istället. Dessa beställs separat.
• Axelstöd kan, beroende av inställd ryggstödshöjd, vara svårt att använda.
• När rullstolens ryggstöd är i 90º eller lite vinklad bakåt kan inte armstöden justeras i djup. Rygg Flexi 

bred + 7 cm hamnar utanför ryggramen och därmed kommer armstöden i konflikt med ryggen.
• Hantverksdesigns rekommendation är att armstöden inte ändras i djup även om det skulle vara 

möjligt i de fall ryggen vinklas bakåt. När ryggen vid ett senare tillfälle vinklas fram igen finns det risk 
att ryggen trycker fram armstöden och förstör mekanismen för djupreglering (om armstöden inte har 
justerats innan ryggen vinklas fram).

• Hantverksdesign tar inget ansvar för några skador om ovan rekommendation inte följs.
• Rullstolens sittdjup blir ca 2 cm kortare med ryggöron Flexi jämfört med ryggöron standard. Detta 

kan kompenseras genom att Flexiryggens ställbara kardborrband slackas och därmed skapas större 
sittdjup.

Artikelnummer
Art. nr.  Benämning
19202  Rygg Flexi sb52 till sb45, komplett sats
19202-8  Anpassning Rygg Flexi sb52 till sb45 (rygg monterad på ny rullstol)
19212  Rygg Flexi sb45 till sb38 komplett sats
19212-8  Anpassning Rygg Flexi sb45 till sb38 (rygg monterad på ny rullstol)
14254-1  Ryggöra Flexi, sats
13192-5  Bålstödsfästen Flexi, par

I ovan 19202 och 19212 ingår Flexi ram, Flexi ryggdyna samt ryggöron Flexi, inkl skruv.

För artikelnummer på klädslar och dynor, se Infoblad 22.

BIld 1. Flexiryggsystem

BIld 2. 
Ryggöra flexi

BIld 3. 
Ryggdyna sb45

BIld 4. 
Ryggdyna sb52

OBseRveRA 
att det är olika 
ryggdynor till Flexi 
sb45 och sb 52.
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