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Bälten & Selar
med tillbehör från Bodypoint
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4-10 STÖD FÖR BÄCKENET
- Tvåpunktsbäten
- Fyrpunktsbäten
- Evoflex höftbälte
- Höftkambälten 
- HEA Grensele & HEA Sittsele
- Lårsele

22-24 STÖD FÖR BEN & FÖTTER
Vristsele All-in-one
Aeromesh Vadmatta
Aeromesh Vadband
HEA Vadmatta

11-21 STÖD FÖR ÖVERKROPPEN
- Bröstsele Pivotfit
- Bröstsele Stayflex 
- Bröstsele Trimline
- Monteringsfästen bröstselar 
- Bröstbälte Monoflex
- Enkelt Bröstbälte
- Elastiskt Universalband
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25-27 TILLBEHÖR ELRULLSTOLAR
Joystickhandtag
Midline Tri-lock

28-29 DUSCH OCH BADRUM
Vadband - hygienstol
Hygienbälten

30-31 FÄSTDETALJER & MÅTTGUIDE
Beslag och fästdetaljer
Måttguide - Bodypoint
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36 cm

40 cm

46 cm

62 cm

82 cm

92 cm

Small bandbredd 25 mm Medium bandbredd 38 mm Large bandbredd 50 mm

38 cm

32 cm

ex. HB205-M46-B1
Så här anges storlekarna

HÖFTBÄLTEN FRÅN BODYPOINT
- FLER STORLEKAR & NY MÄTMETOD
Brukarens totala bredd mäts över höfterna. Detta mått motsvarar längden på bältets tryckavlastande dynor. Vi kallar det dynlängd. 
Bodypoints höftbälten har artikelnummer som anger dynlängden i centimeter. Välj en så lång dynlängd som möjligt. Bältets 
totala dynlängd i centimeter framgår av artikelnumrets sista siffror.

 Så här fungerar artikelnumren

Dynlängd

Dynbredd

Bandbredd
Artikelnummer på Bodypoints höftbälten
Dynans längd anges i centimeter och framgår av artikelnumret. 
Storlekarna Small, Medium och Large anger bandbredden. 
S - 25 mm M - 38 mm L - 50 mm. 

ST ÖD FÖR BÄCKENET

HB 2 0 5 - M 46
Fästpunkter
2 2-punkts
4 4-punkts

Bältestyp
HB Höftbälte
EB Evoflex
LB Höftkambälte

Spänne
0 Tryckspänne
1 Fixspänne
2 Rehabspänne
3 Metallpänne mini
7 Roterspänne

Åtdrag
5 Ett från mitten
6 Två från mitten
9 Två från sidorna

Bandbredd
S 25 mm
M  38 mm
L  50 mm

32 cm
36 cm
38 cm
40 cm

Dynlängd
46 cm
62 cm
82 cm
92 cm
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HÖFTBÄLTE EVOFLEX
Evoflex bäckenstöd är det första tvåpunktsbältet med styva 
band som står upp från rullstolen utan att vika sig. Det gör 
banden enklare att hantera och de riskerar inte att fastna i 
hjulen. Brukaren kan själv fälla ner bältet när det inte behövs. 
Evoflex bäckenstöd ger bra stabilitet tack vare kroppsnära 
passning. De tryckfördelande dynorna är fasta och kan inte 
glida eller vrida sig. Stoppnin-
gen av skum har slutna celler. 
Bältena är kantstoppade för 
att inte skava och dynorna 
formar sig väl efter kroppen.

Stöddynor 
Dynorna är gjorda för att passa under 
höftkammen, ge bäckenet stabilitet och 
minska trycket på magen. Säljs i par.

Art.nr Passar bältesstorlek
PD402-2 Extra Small/Small 
PD401-2 Medium/Large

Vinkla bältet framåt eller bakåt 
för att komma i eller ur stolen.

TVÅPUNKTSBÄLTEN
De flesta väljer höftbälten med två fästpunkter eftersom de 
nästintill alltid ger fullgott stöd för bäckenet. De tryckfördelande 
dynorna är fasta och kan inte glida eller vrida sig. Stoppningen av 
skum har slutna celler. Bältena är kantstoppade för att inte skava 
och dynorna formar sig väl efter kroppen.

FYRPUNKTSBÄLTEN
Höftbälten med fyra fästpunkter är det bästa valet om användaren 
rör sig mycket. De primära banden fästes som vid tvåpunktsbälten 
och de sekundära banden kan fästas framåt för att hindra bältet 
från att glida upp på magen och vrida sig, eller bakåt för att hindra 
bältet att glida ner.. De tryckfördelande dynorna är fasta och kan 
inte glida eller vrida sig. Stoppningen av skum har slutna celler. 
Bältena är kantstoppade för att inte skava och dynorna formar sig 
väl efter kroppen.

HÖFTKAMBÄLTEN
Höftkambälte med stöddynor (pelotter) ger en fast och 
bestämd positionering av bäckenet och är samtidigt bekvämt 
för användaren. Stöddynorna placeras över det fasta området 
under den främre höftkammen. Ger tydligt ökad stabilitet och 
kan styra bäckenets skevhet och rotation. En ytterligare fördel 
är att en mindre del av bältets tryck kommer över bukens 
mjuka delar, mot mage och blåsa. - Ett problem för många 
och särskilt för överviktiga.

ST ÖD FÖR BÄCKENET
I SORTIMENTET FINNS BÅDE TVÅPUNKTS- OCH FYRPUNKTSBÄLTEN OCH EVOFLEX VARS 
BAND ÄR STYVA OCH INTE VIKER SIG. DET GÖR BANDEN ENKLARE ATT HANTERA OCH DE 
RISKERAR INTE ATT FASTNA I HJULEN.
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Evoflex är det första tvåpunktsbältet med styva band som står 
upp från rullstolen utan att vika sig. Banden fastnar inte i hjulen 
vilket är uppskattat vid både korta och längre resor, inte minst 
under färdtjänst och liknande transporter. 

Evoflex ger bra stabilitet och är uppskattat av såväl aktiva 
brukare som av många äldre som önskar ett fast bäckenstöd.

Beroende på var bältet sitter kan brukaren själv fälla ner bältet 
när det inte behövs och det blir osynligt, vilket uppskattas av 
många.

Evoflex finns med en variant av åtdrag. Ett från mitten. 

Josh Dueck är professionell skidåkare, flerfaldig medaljör i Paralympics och använder höftbälten från Bodypoint. Tillsammans 
är de bäst i klassen. I sin sit-ski använder han ett förstärkt Evoflex höftbälte och till vardags använder han ett Evoflex tvåpunkts-
bälte med styva band. Livstidsgaranti gäller för alla bälten och selar från Bodypoint.

STYVA BAND • STABILT • FLEXIBELT • ENKELT

Fästmetoden varierar beroende på rullstol. Till de som an-
vänder en hög rullstolsdyna finns det också förlängningsband 
till Evoflex.

De tryckfördelande dynorna är fasta och kan inte glida eller 
vrida sig. Stoppningen av skum har slutna celler. Bältena är 
kantstoppade för att inte skava och dynorna formar sig väl 
efter kroppen. 

Mät hela längden över höfterna där brukaren behöver en 
vadderad yta. Välj en så lång dynlängd som möjligt. Det 
fördelar trycket på en större yta, vilket utöver hälsofördelar 
är bekvämare för den sittande. Bältets totala dynlängd i cm 
framgår av artikelnumret.

HÖFTBÄLTE EVOFLEX
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Evoflex tvåpunktsbälte från Bodypoint kan placeras i önskad 
vinkel och stanna i rätt vinkel. Bra när du vill hindra att det 
vrider sig eller bara vill att det ska vara ur vägen vid förfly-
ttning.

Unika, styva band hindrar bältet från att vrida sig eller falla 
ner i hjulen.

Slank, avsmalnande banddesign förbättrar stabiliteten genom 
att tillåta en tightare passform.
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TVÅ- ELLER FYRA FÄSTPUNKTER

      VÄLJ BÄLTESTYP

• Med fasta stöddynor

• Höftkambälte 

• Evoflex

VÄLJ ÅTDRAG

Fixspänne 
Lätt, öppnas genom 
att samtidigt trycka 
upp- och nedifrån.

VÄLJ SPÄNNE

Metallspänne mini 
Starkt och säkert 
spänne i barnstor-
lek. Kan utrustas 
med säkerhetslock 
(FS029C).

Roterspänne  
Härdad lättviktsplast. 
Extremt starkt. 
Roterar och utjämnar 
spänningar. Lätt med 
låg profil. Finns även 
i barnstorlek

Rehabspänne 
Lätt och låg profil. 
Enkelt att öppna 
med nedsatt hand-
funktion. I slitsen 
kan man fästa en 
dragsnodd - av egen 
tillverkning.

Tryckspänne 
Låg profil med rundade hörn. Spännets 
överdel är utbytbart. Standardlock (a) ingår. 

Lock med liten öppning (b)
Medium-FS018D Large-FS019D 
Säkerhetslock (c)
Medium-FS018C Large-FS019C

a

b

c

TILLVALSLOCK:

MEDFÖLJER HÖFTBÄLTET

        VÄLJ STORLEK

Finns i tre dynbredder och åtta  
dynlängder. Se måttagning nedanför.

VÄLJ HÖFTBÄLTE I FEM STEG

Trekant och sölja
Höftbälten levereras med Trekant och 
sölja som standard. För fler infästnings-
alternativ se sida 30.

STORLEK & MÅTT A

B

C

D

STORLEK A B C D
S32 25 mm 32 cm 45 mm 117 cm
S38 25 mm 38 cm 50 mm 117 cm
M36 38 mm 36 cm 55 mm 130 cm
M40 38 mm 40 cm 55 mm
M46 38 mm 46 cm 55 mm 142 cm
L62 50 mm 62 cm 70 mm 155 cm
L82 50 mm 82 cm 90 mm 206 cm
L92 50 mm 92 cm 100 mm 206 cm

5

431

2

En-från-mitten 
Är normalutförandet med flest modeller 
att välja på. Finns på alla modeller och 
med alla spännen.

Två-från-sidorna 
Gör det lättare att lirka in den sittande 
till den önskade ställningen.

Två-från-mitten 
Ger justeringsmöjlighet på båda sidor.  
Bra vid varierande klädsel.

Fyrpunktsbälte  
Höftbälten med fyra fästpunkter är 
lämpligast om användaren rör sig 
mycket. De primära banden fästes som 
vid tvåpunktsbälten och de sekundära 
banden kan fästas framåt för att hindra 
bältet från att glida upp på magen och 
vrida sig, eller bakåt för att hindra bältet 
att glida ner. 

Tvåpunktsbälte 
Höftbälten med två fästpunkter i stolen 
är det vanliga valet. Lämpligt vid  
muskelsvaghet eller allmän svaghet.

-B1

1.  Bestäm den bästa placeringen och vinkeln för bältet.

2.  Mät med ett måttband den del av kroppen som kommer 
att vara i kontakt med bältet. Detta motsvarar bältets 
vadderade längd (B-måttet i tabellen bredvid).

3. Välj bältesstorlek.
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Storlek Tryckspänne Fixspänne Rehabspänne Metallspänne mini Roterspänne
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S38    EB235-S38-B1 EB275-S38-B1

M46 EB205-M46-B1  EB225-M46-B1  EB275-M46-B1

L62 EB205-L62-B1  EB225-L62-B1

1-
fr

ån
-

m
itt

en
2-

fr
ån

-
si

do
rn

a

M46 LB205-M46-B1  LB225-M46-B1

1-
fr

ån
-

m
itt

en

S38    LB435-S38-B1

M46 LB405-M46-B1  LB425-M46-B1

L62 LB405-L62-B1  LB425-L62-B1

1-
fr

ån
-

m
itt

en

S32  HB215-S32-B1  HB235-S32-B1 HB275-S32-B1 

 S38  HB215-S38-B1  HB235-S38 HB275-S38-B1

 M36 HB205-M36-B1 HB215-M36-B1 HB225-M36-B1  HB275-M36-B1 

 M46 HB205-M46-B1 HB215-M46-B1 HB225-M46-B1  HB275-M46-B1 

 L62 HB205-L62-B1 HB215-L62-B1 HB225-L62-B1 

 L82 HB205-L82-B1 

 L92 HB205-L92-B1 

S32  HB216-32-B1

 S38  HB216-S38-B1 

M36  HB216-M36-B1 

 M46  HB216-M46-B1 

 L62  HB216-L62-B1 

 S38  HB219-S38-B1  HB239-S38-B1 

 M40 HB209-M40-B1 HB219-M40-B1 HB229-M40-B1 

 M46 HB209-M46-B1 HB219-M46-B1 HB229-M46-B1

S32    HB435-S32-B1 

S38  HB415-S38-B1  HB435-S38-B1 HB475-S38-B1 

 M36 HB405-M36-B1 HB415-M36-B1 HB425-M36-B1 

 M46 HB405-M46-B1 HB415-M46-B1 HB425-M46-B1  HB475-M46-B1 

 L62 HB405-L62-B1 HB415-L62-B1 HB425-L62-B1 

S32  HB416-S32-B1 

S38  HB416-S38-B1 

M36  HB416-M36-B1 

 M46  HB416-M46-B1 

 L62  HB416-L62-B1 

 S38  HB419-S38-B1  HB439-S38-B1 

 M40 HB409-M40-B1 HB419-M40-B1 HB429-M40-B1 

 M46 HB409-M46-B1 HB419-M46-B1 HB429-M46-B1

TVÅPUNKTSBÄLTEN

FYRPUNKTSBÄLTEN

TVÅPUNKTS HÖFTKAMBÄLTE

FYRPUNKTS HÖFTKAMBÄLTE

EVOFLEX

LB416-S38-B1
(Åtdrag 2-från-mitten)
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HEA SITTSELE & GRENSELE
Hindrar den sittande att kana eller glida ur rullstolen eller fåtöljen, på grund av dragkraft eller spasticitet. Håller benen vid 
inre låren utan att begränsa framåtrörelser, eller trycka på blåsan. För att ytterligare begränsa den sittande att kana eller glida 
framåt kan man använda HEA sittsele i kombination med en lätt bakåtlutning av sitsen på stol, rullstol eller fåtölj. 
För rullstolsbrukare kan det också hjälpa att justera fotplattorna till rätt höjd för att minimera glidning framåt. 

HEA GRENSELE
Selen är tillverkad av markisväv, förstärkt med vävband. 
Överdrag av syntetiskt fårskinn på sittytan och på grenbanden. 
Delarna är av hög kvalitet, avtagbara och tvättbara i 90°C.
Grenselen knyts fast i stolens bakkant. Grenbanden är långa 
och knäpps ihop på ryggsidan, eller bakom ena höften på den 
sittande med ett fixspänne.

 Art.nr: 3735

HEA SITTSELE
HEA sittsele är har blå markisväv på utsidan och luftigt 
Aeromesh-tyg på insidan mot kroppen. Delarna är av hög 
kvalitet och tvättbara i 90°C. Sittselen är slitstark. Öppnas och 
stängs med kardborrlåsning på vardera sida över låren. Selen 
fästs i stolens bakkant med två band. Kan utrustas med Säker-
hetsband som förhindrar oönskad öppning. 

Art.nr: 3750

Säkerhetsband
Art.nr: 3754

BODYPOINT LÅRSELE
Lårselen från Bodypoint har vadderade remmar och är en enkel lösning för brukare 
som tenderar att kana eller glida ur rullstolen på grund av dragkraft eller spasticitet. 
De vadderade remmarna håller benen bekvämt vid inre låren utan att begränsa 
framåtrörelser, eller trycka på blåsan. Lårsele kan användas både med och utan ett höftbälte.

Storlek Dynlängd Bandbredd Art.nr
Small 23 cm 4 cm LH600S
Medium 33 cm 4,5 cm LH600M
Large 38 cm 5 cm LH600L
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ST ÖD FÖR ÖVERKROPPEN
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NYHET!

ALLA BRÖSTSELAR 
FÅR TVÅ ÅTDRAG
Nu introducerar Bodypoint MD serien av bröstselarna Pivofit, Stayflex 
och Trimline. Med Multi-Drag som skapar både åtdrag framifrån och 
åtdrag bakifrån på samma bröstsele.

Inget behov av att välja i förväg mellan åtdrag framifrån eller åtdrag 
bakifrån. De mångsidiga MD-åtdragen fungerar åt båda hållen. Lätt att 
montera och enkelt att ändra dragriktningen på plats för att passa 
individuella användarbehov. 

ÅTDRAG BAKMULTIDRAGÅTDRAG FRAM
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 BRÖSTSELE STAYFLEX 
Bröstselen stabiliserar bålen och uppmuntrar axelrörelser för en långsiktigt stabil 
och god sittställning med hög komfort. Selen har två-zons-teknologi som ger elastiskt 
stöd för överkroppen och tillåter axelrörelser samtidigt som bålen stabiliseras. Ett 
unikt material med optimal balans mellan stretch och motstånd som eliminerar 
skjuvning uppåt när brukaren lutar sig framåt. Bandbredd 25 mm.  

Designad för stabilitet och flexibilitet med hög komfort. Fästspännen är vridbara 
mer än 90 grader och avtagbara med ett klick. 

Med dragkedja Delar selen på mitten och gör det lätt att komma i och ur. 
Utan dragkedja Ett enklare utförande som ger samma stabila stöd och komfort. 
Slank - Designad med hänsyn till kvinnors byst. Passar brukare med smalare överkropp.

Ryggsäcksmontering 
Underlättar andning genom 
att dra axlar bakåt och ger 
störst kontroll av skuldrorna.

Kryssmontering 
Ger en trygg känsla, hämmar 
samtidigt inte armrörelsen.

BRÖSTSELE TRIMLINE
Bröstselen monteras som en ryggsäck eller i ett kryss. Erbjuder kraftig tillbakadragning 
av skuldror med maximal rörelsefrihet över bröstet. Trimline ger mer frihet för skuldror 
och armar, men mindre stöd för bålen, vilket ofta passar ganska aktiva brukare. 
Trimline används också för att positionera en sida av överkroppen, som 
vid lätt skolios där axlarna inte är parallella. Bandbredd 25 mm.

BRÖSTSELE PIVOTFIT
Bröstselen ger en upprätt hållning som underlättar andning, huvudkontroll och rörlighet 
med en riktig positionering av axlarna. Den följer kroppen bättre än traditionella H-selar 
och trycket fördelas över 25% större yta. Nättare design som följer kroppen och 
samtidigt lättare att hantera för den som hjälper. 

Designad för att ge användaren ett behagligt stöd för skuldror. Dynorna ligger mjukt 
mot axlar och bröstkorg. Tvärbandet ligger under sternum. Roterspännet är både 
starkt, utjämnar spänningar och möjliggör individuell passform. Bandbredd 25 mm.

Pivotfit Dynamisk
Den dynamiska selen har två-zons-teknologi som gör den 
elastisk ovan sternum. Detta ger större möjlightet till rörlighet 
för axlar och skuldror medan sternum får en fast position som 
inte skjuver. Bra vid spasticitet.

Pivotfit Standard
Standardselen är oelastisk och kan begränsa rörelser när 
positioneringsbehovet är stort, som vid kyfos eller bäckenrotation. 
Ger ett bra stöd över skuldror och bröstkorgen.

En bröstsele eller bröstbälte skall alltid användas tillsammans med ett höftbälte eller liknande stöd för bäckenet.
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Nedre band till Stayflexselar 
Längd 60 cm, bredd 25 mm 
Med åtdrag - Art.nr SH305
Utan åtdrag - Art.nr SH303

Förlängningsband sele åtdrag fram 
Längd 120 cm, bredd 25 mm 
Art.nr Q820

ARTIKELNUMMER BRÖSTSELAR

Benämning  Storlek Art.nr Utgående Art.nr
Pivotfit Standard XX-Small SH290XXS-B5 SH250XXS & SH260XXS

Pivotfit Standard X-Small SH290XS-B5 SH250XS & SH260XS

Pivotfit Standard Small SH290S-B5 SH250S & SH260S

Pivotfit Standard Medium SH290M-B5 SH250M & SH260M

Pivotfit Standard Large SH290L-B5 SH250L & SH260L

Pivotfit Standard X-Large SH290XL-B5 SH250XL & SH260XL

Pivotfit Dynamisk XX-Small SH295XXS-B5 SH270XXS & SH280XXS

Pivotfit Dynamisk X-Small SH295XS-B5 SH270XS & SH280XS

Pivotfit Dynamisk Small SH295S-B5 SH270S & SH280S

Pivotfit Dynamisk Medium SH295M-B5 SH270M & SH280M

Pivotfit Dynamisk Large SH295L-B5 SH270L & SH280L

Pivotfit Dynamisk X-Large SH295XL-B5 SH270XL & SH280XL

Stayflex Standard utan dragkedja X-Small SH351XS-B5 SH311XS & SH321XS

Stayflex Standard utan dragkedja Small SH351S-B5 SH311S & SH321S

Stayflex Standard utan dragkedja Medium SH351M-B5 SH311M & SH321M

Stayflex Standard utan dragkedja Large SH351L-B5 SH311L & SH321L

Stayflex Standard utan dragkedja X-Large SH351XL-B5 SH311XL & SH321XL

Stayflex Standard med dragkedja Small SH350S-B5 SH310S & SH320S

Stayflex Standard med dragkedja Medium SH350M-B5 SH310M & SH320M

Stayflex Standard med dragkedja Large SH350L-B5 SH310L & SH320L

Stayflex Standard med dragkedja X-Large SH350XL-B5 SH310XL & SH320XL

Stayflex Slank utan dragkedja Medium SH361M-B5 SH331M & SH341M

Stayflex Slank utan dragkedja Large SH361L-B5 SH331L & SH341L

Stayflex Slank utan dragkedja X-Large SH361XL-B5 SH331XL & SH341XL

Stayflex Slank med dragkedja Medium SH360M-B5 SH330M & SH340M

Stayflex Slank med dragkedja Large SH360L-B5 SH330L & SH340L

Stayflex Slank med dragkedja X-Large SH360XL-B5 SH330XL & SH340XL

Trimline, dynlängd: 23,5 cm Small SH235S-B5 SH230S & SH240S

Trimline, dynlängd: 29 cm Medium SH235M-B5 SH230M & SH240M

Trimline, dynlängd: 34 cm Large SH235L-B5 SH230L & SH240L

Mät axelbredden Om måttet hamnar 
mellan två storlekar, ta med faktorer 
som växt- /viktförändringar och 
klädbyten i beräkningen.

STORLEK & MÅTT

FÄSTDETALJER - TILLBEHÖRMEDFÖLJER 
SELEN

XX-Small 21-24 cm 
X-Small 24-28 cm
Small 28-33 cm
Medium 33-41 cm
Large 41-48 cm
X-Large 48-56 cm

TILLBEHÖR 

Trekant och sölja, 25 mm
Används när utrymmet är 
begränsat. 

Art.nr FS112 & FS122

Bandlås med lock, 25 mm
Är tidsbesparande, ger  
exakt och enkel justering. 

Art.nr FS134

Trekant och sölja, pl 25 mm
Av plast. Används när utrym-
met är begränsat. Anges inget 
annat levereras selar med -B5.

Art.nr HKA31

-B5

Bandlås med lock 25 mm
Av plast. Är tidsbesparande, ger 
exakt och enkel justering. 

Art.nr FS137
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MONTERINGSFÄSTE
FÖR BODYPOINTS BRÖSTSELAR

Finns för
ETAC Cross • ETAC Panther 

HD Balance 16 • HD Balance 24 HD 
500, 600, 650 • HD Humlan 500 & 650 

• HD 500 & 600 Barn Handicare 
Emineo • Handicare Cirrus • REA 
Azalea • REA Assist REA Bellis • 

REA Comfort • REA Dahlia
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Passar rullstolsmodeller:

• ETAC Cross  • ETAC Panther

E-RÖR FÖR CROSS
Gör det möjligt att fästa bröstselars övre axelband på rullstolar 
som saknar lämpliga fästpunkter och som har ett 15x15 mm 
fyrkantsrör som nackstödsfäste. Art.nr 37612K

E-RÖR FÖR REA & HD
Gör det möjligt att fästa bröstselars övre axelband på rullsto-
lar som saknar lämpliga fästpunkter och som har ett plattovalt 
nackstödsfäste. Art.nr 37619K

Passar rullstolsmodeller:

• REA Azalea 
• REA Assist 
• REA Bellis  
• REA Comfort 
• REA Dahlia  

HEA Monteringsfäste för bröstselar gör det möjligt att: 
1. Montera axelbanden med vågrätt dragriktning från axlarna vilket förhindrar att 
överkroppen faller fram eller trycks ner i stolen.

2. Montera med lagom avstånd mellan axelbanden vilket förhindrar att de skaver mot 
halsen och/eller att banden faller ner åt sidorna - från axlarna.

3. Öka bålstabiliteten i sidled genom ett kort avstånd mellan axel och monteringsfäste.

2
1

3

• HD Balance 16 
• HD Balance 24 
• HD 500, 600, 650 
• HD Humlan 500 & 650 
• HD 500 & 600 Barn

• Handicare Emineo 
• Handicare Cirrus

Att sitta rätt i rullstolen, att lita på att man kommer rätt 
efter överflyttningar eller att undvika en ompositionering är 
avgörande för frihet och funktion i vardagslivet. HEA Monterings-
fäste ger säkra monteringar för bröstselar från Bodypoint.

På rullstolar som saknar lämpliga fästpunkter kan det vara 
svårt att montera bröstselens axelband och bröstselens funktion 
kan bli bristfällig.

HEA Monteringsfäste används för att få rätt dragriktning och 
optimal positionering med en Bodypoint bröstsele. Monterings-
fästet är lätt avtagbart med låsbara snabbfästen för att stolen 
skall kunna fällas ihop. Ett nackstöd kan i det flesta fall monteras 
på den lodräta stolpen.

Snabbinfästning
Ta loss monteringsfästet från 
stolen med ett enkelt grepp

Höjdställbarhet
Enkelt att få axelbanden
i rätt höjdläge.

Höjdställbarhet
Enkelt att få axelbanden 
i rätt höjdläge.

Bandlås
För snabbjustering av 
övre bandens längd.

Minnesring
Montera ihopmonterings-
fästet efter t.ex färd utan att 
förlora tidigare inställning.

HEA MONTERINGSFÄSTE BRÖSTSELAR

Art.nr Passar rullstol Stolsbredd
3760A-32 Etac Cross - rygg 2 35–37,5 cm
3760A-37 Etac Cross - rygg 2 40–42,5 cm
3760A-42 Etac Cross - rygg 2 45–47,5 cm
3760A-47 Etac Cross - rygg 2 50–52,5 cm
3760C3-32 Etac Cross - rygg 3 35–37,5 cm
3760C3-37 Etac Cross - rygg 3 40–42,5 cm
3760C3-42 Etac Cross - rygg 3 45–47,5 cm
3760C3-47 Etac Cross - rygg 3 50–52,5 cm
3760D-32 REA Focus, Spirea & XLT 35 cm
3760D-37 REA Focus, Spirea & XLT 35–37,5 cm
3760D-42 REA Focus, Spirea & XLT 43–45,5 cm
3760D-47 REA Focus, Spirea & XLT 48–50,5 cm
3760P-32 Panthera 27–30 cm
3760P-37 Panthera 33–36 cm
3760P-42 Panthera 39–42 cm
3760P-47 Panthera 45–48 cm
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Adapter med fästdetaljer
Adapter med fästdetaljer finns i två storlekar. Genom att 
använda befintliga hål i nackstödsfästet minimerar man 
behovet att borra utan att begränsa möjligheterna att 
justera.

Small Art.nr HW105S-1
Large Art.nr HW105L-1

Monteringsfäste bröstselar 
Bodypoint Monteringsfäste bröstselar finns i två längder 
för att passa olika storlekar och former av ryggar. Säljs i 
par komplett med M6 fästdetaljer och distanser. För 
Permobil Corpus-stolar, beställ HW101P-monteringskit.

Längd 150 mm Art.nr HW100-150-2 
Längd 200 mm Art.nr HW100-200-2

BODYPOINT MONTERINGSFÄSTE BRÖSTSELAR
Nu presenterar Bodypoint en nyhet för elrullstolar och 
skalstolar. Med Bodypoint Monteringsfäste bröstselar 
kan även bröstselars övre band enkelt och praktiskt 
monteras på skalstolar, elrullstolar och övriga hjälpmedel 
med hårda ryggar.

Förbättra positionering och komfort med bröstselar och 
använd bröstselar - på låga eller konturerade ryggar. 
Enkla att montera för att uppnå maximal justerbarhet. 

Tunn och elegant design som passar när utrymmet är trångt.
Monteras med adapter på ryggstödets baksida genom 
att använda befintligt nackstödsfäste. Kan också monteras 
direkt på ryggstödet. 

Kompatibel med MD serien av bröstselarna Pivofit, 
Stayflex och Trimline. Med Multi-Drag som skapar både 
åtdrag framifrån och åtdrag bakifrån på samma bröstsele.

Monteringsposition
Höj monteringspositionen av bröstselens övre 
band till en idealisk vinkel för att skapa en 
jämnare tryckfördelning över axeln.

Slitsar
Långa monteringsslitsar 
passar olika ryggar och 
ökar justerbarheten.

Justering
Justera höjden, det horisontella läget och vinkeln 
på bandfästet individuellt för varje sida. 
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STORLEK & MÅTT
Mät runt framsidan av brukarens bål från sida till sida (från 
ryggstödsrör till ryggstödsrör) i den höjd som Monoflex ska 
bäras. Bestäm storleken med hjälp av listan. 

Bältets längd får inte vara längre än det uppmätta värdet, 
välj därför inte ett för stort bälte.

MONOFLEX MED MITTSPÄNNE
Ett helt nytt Monoflex med två vadderade delar som knäpps 
med ett roterspänne mitt på bröstet och ett åtdrag från mitten. 
Det följsamma roterspännet utjämnar spänningar, ger ökad 
komfort och bättre stabilitet. 

NYHET!

MONOFLEX MED SIDOSPÄNNEN
För att undvika skav under armhålor är designen förbättrad 
med åtdrag framifrån. Fixspännet är ersatt med det följsamma 
roterspännet som ger bättre stabilitet och större frihet. 

NY
Design

BRÖSTBÄLTE MONOFLEX
Monoflex är av ett elastiskt och bekvämt material med slutna celler. Format att hålla om kroppen och samtidigt ge stretch och 
vara ett flexibelt stöd. X-small och small-bälten har bandbredd 25 mm, medium, large och x-large har bandbredd 38 mm.

STORLEK BÅLMÅTT DYNSTORLEK ART.NR
Extra small 36-45 cm 31x7 cm SH122XS-B1
Small 46-55 cm 39x9 cm SH122S-B1
Medium 56-65 cm 46x10 cm SH122M-B1
Large 66-75 cm 55x12 cm SH122L-B1
Extra large 76-85 cm 62x13 cm SH122XL-B1

STORLEK BÅLMÅTT DYNANS MÅTT ART.NR
Extra small 36-45 cm 31x7 cm SH120XS-B1
Small 46-55 cm 39x9 cm SH120S-B1
Medium 56-65 cm 46x10 cm SH120M-B1
Large 66-75 cm 55x12 cm SH120L-B1
Extra large 76-85 cm 62x13 cm SH120XL-B1

Levereras med trekant & sölja, fästmetod -B1.

OBS! Ett bröstbälte skall alltid användas tillsammans med ett höftbälte eller liknande stöd för bäckenet.

ENKELT BRÖSTBÄLTE
Ett oelastiskt bröstbälte med vadderad avlastningsdyna som är 
skjutbar. Låsning med kardborreband. Dragbandet är läderskott 
för att vara extra slitstarkt och har en specialdesignad D-ring. 
Finns i ett utförande med justerbar längd från 110-125 cm. Två 
bandlås medföljer som skruvas fast på rullstolens ryggrör eller 
ryggplatta.

OBS! Ett bröstbälte skall alltid användas tillsammans med ett 
höftbälte eller liknande stöd för bäckenet.

LÄNGD BANDBREDD ART.NR
110-125 cm 50 mm SH102P

Storlek Min/Max

X-Small 36-45 cm

Small 46-55 cm

Medium 56-65 cm

Large 66-75 cm

X-Large 76-85 cm
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ELASTISKT UNIVERSALBAND
Ett mångsidigt band med många användningsområden. 
Används som stöd för bröstet, över magen, runt höften, låren 
eller benen. Ett elastiskt och starkt band med kardborrlås 
som fäster steglöst. Kan kapas steglöst eller förlängas. Praktiskt 
grepp med stort hål för tumme eller fingrar. Materialet är 
mjukt och har en kontrollerad elasticitet som ger stöd och 
komfort för temporär positionering.

Greppet är praktiskt. Ett stort hål för tummen eller fingrarna 
gör att även den med nedsatt handfunktion kan hantera 
Elastiskt universalband. Materialet är förstärkt runt hålet.

FÖRLÄNGNINGSBAND TILL ELASTISKT UNIVERSALBAND

STORLEK LÄNGD BREDD ART.NR
Small 148 cm 8 cm SP110S
Large 148 cm 11 cm SP110L
Extra large 148 cm 15 cm SP110XL

Tillverkat av starkt neoprentyg med unikt kardborrlås. Det har 
fyra gånger så lång livslängd och är sex gånger så starkt i 
dragriktningen jämfört med ett traditionellt kardborrlås. 
Dessutom lättare att hålla rent och fastnar inte lika lätt i textilier.

Bandets totala längd är 148 cm och kardborren fäster 
steglöst på 128 cm av dessa. Bandets omkrets kan anpassas 
fritt från några decimeter upp till 128 cm. Är bandet för långt 
kan det klippas var som helst utan att det fransar sig. Det kan 
också förlängas.

Det bredaste bandet är fastare och låser extra effektivt då 
kardborrytan är större. Längden kan utökas 72 cm med ett 
förlängningsband som finns i tre matchande bandbredder. En 
lösning för att passa runt bil- eller flygplansstolar.

Används för att förlänga elastiskt universalband när det 
vanliga bandet inte räcker till. Det kan vara en lösning 
att nå runt stora fåtöljer eller när tillfällig positionering 
önskas runt en bilstol eller en flygplansstol. Observera att 
elastiskt universalband med eller utan förlängningsband 
aldrig kan ersätta bilbältet.

STORLEK LÄNGD BREDD ART.NR
Small 72 cm  8 cm SP111S 
Large 72 cm  11 cm SP111L 
Medium 72 cm  15 cm SP111XL

FANTASTISK
T 

UNIVERSALB
AND
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Göteborgaren Andreas Collin är landslagsman och medaljör i rullstolsrugby, men den 
största segern sker på lekplatsen hemma i Frölunda när han leker med sin dotter.

Med hjälp av elastiskt universalband kan han vara aktiv i sin dotters uppväxt. Att kunna 
ge henne fart i gungorna är den största vinsten av alla. För att få den balans och stabi-
litet som behövs under träning använder Andreas till vardags ett Evoflex höftbälte. 
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STÖD FÖR BEN & FÖTTER
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STÖD FÖR BEN & FÖTTER

Storlek Art.nr Ankelomkrets
X-Small FT240XS 14-17 cm
Small FT240S 17-20 cm
Medium FT240M 19-23 cm
Large FT240L 22-29 cm
X-Large FT240XL 28-33 cm

VRISTSELE ALL-IN-ONE
Rätt passform, varje gång. Vristselar ger ankelstöd och en mer balanserad och bekväm position i rullstolen. Genom att kroppen 
balanseras från foten får brukaren ökad kontroll över bål och huvud.

Vristsele all-in-one har både kardborrlåsning spänne med låg profil. Ett nytt uppgraderat kardborrlås gör det lätt att öppna 
och stänga samtidigt som det nya Ergospännet gör det enkelt att konsekvent uppnå redan inställd position. Vristselen har 
vadderade dynor som är bekväma, håller formen och fötterna centrerade. Med flex-zon för hälar och mjuka skrynkelfria 
kanter i CORDURA-textil.

Bodypoints vristsele positionerar både vrister och fötter för långsiktig säkerhet. De bidrar till en balanserad sittställning 
i rullstolen. Genom att kroppen balanseras från foten får brukaren ökad kontroll över bål och huvud. De är designade att 
stabilisera fötterna utan att anstränga fotleden eftersom stödet är vid ankeln. De medger rörlighet för en bekväm sittställning 
i rullstolen. Fotleden säkras medan resten av foten kan röra sig naturligt. Belastning på leden minskar och möjligheten till en 
bekväm och hållbar sittställning med kontroll för hela kroppen ökar.

NYHET!

Ny förbättrad kardborrlås. 
Lätt att öppna och stänga. 
Samlar inte damm. Åtdrag-
ningen anpassas exakt och 
enkelt att spänna hårt. Flexibel ändflik med stygn i 

kontrasterande färg för snabb 
fastsättning.

Mjukare skrynkelfritt 
kantband i CORDURA-textil 
för att skydda huden.

Flexibel zon för hälen.

Alla storlekar har 25 mm band.

Ergospänne
Nytt Ergospänne. Låg profil. Lätt att 

använda. Kan låsas i fyra steg.

Förlängning till vristele
Art.nr FT245

STORLEK & MÅTT
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VADMATTOR OCH VADBAND
Vadmattor och Vadband från Bodypoint med framsida i Aeromesh-tyg har unika egenskaper som tillåter att fukt och luft 
passerar fritt genom strukturen. Fästs med kardborrbandföresedda remmar. Med varje vadmatta följer bitar av självhäftande 
kardborrband att fästa runt benstödsrören. De hindrar vadmattan att glida ner. Det är också tillåtet att montera vadmattan 
framför benen i de fall man önskar undvika ofrivillig rörelse som spasticitet, när brukarens ben kastas framåt. Vaderna tillåts 
vara avslappnade medan fötterna stannar säkert på fotplattan. Ökar komforten, förhindrar böjning och flexion.

AEROMESH VADBAND
Ett smidigt vadband som enkelt och snabbt tas av eller sätts 
på. Uppskattat i sportsammanhang. Vadbandet fördelar trycket 
jämnt för vader och underbenen och förhindrar att benen åker 
in under rullstolen. 

STORLEK STOLSBREDD HÖJD ART.NR
Small 35-40 cm 8 cm SP102S
Medium 40-47 cm 9 cm SP102M
Large 45-52 cm 10 cm SP102L

AEROMESH VADMATTA
Vadmattan fördelar trycket jämnt för vader och underbenen 
och förhindrar att benen åker in under rullstolen när hälband 
saknas eller är otillräckliga.

STORLEK STOLSBREDD HÖJD ART.NR
Small 35-42 cm 18 cm SP103S
Medium 40-52 cm 21 cm SP103M
Large 45-55 cm 24 cm SP103L

HEA VADMATTA
Vadmattan fördelar trycket jämnt för vader och underbenen 
och förhindrar att benen åker in under rullstolen när hälband 
saknas eller är otillräckliga. Vaderna tillåts vara avslappnade 
medan fötterna stannar säkert på fotplattan. 

Ökar komforten, förhindrar böjning och flexion. Vadmattan 
passar de flesta rullstolar och fästs med kardborrlåsning runt 
rullstolens benstödsrör.

STORLEK STOLSBREDD ART.NR
Medium 38-50 cm 3745
Large 43-56 cm 3745L

STORLEK & MÅTT
Small 30-38 cm
Medium 38-48 cm
Large 48-56 cm

Förbättrat kardborrlås
Det har fyra gånger så lång livslängd  

och är sex gånger så starkt i drag- 
riktningen. Materialet är dessutom  

lättare att hålla rent och fastnar  
inte så lätt i textilier.

O
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JOYSTICKHANDTAG FÖR ALLA BEHOV
Till elrullstolar har Bodypoint utvecklat en serie joystickhandtag för bästa känslan i handen och optimal körkontroll. 
Böjliga handtag dämpar muskelspasmer och gör det enklare att köra, till skillnad från stumma standardhandtag. Skulle 
de böjliga handtagen utsättas för stor belastning lossnar de från joystickaxeln och skyddar därmed körboxen 
från skada. Monteras utan verktyg på körboxens styrreglage. 

ART.NR BREDD HÖJD AXEL 
PC104A Ø13 mm 152 mm Ø5 mm
PC104B Ø13 mm 152 mm Ø6 mm

ART.NR BREDD HÖJD AXEL 
PC107A Ø66 mm 25 mm Ø5 mm
PC107B Ø66 mm 25 mm Ø6 mm

KLYKA
Handflatan ligger i klykan på en rundad 
yta utan skarpa kanter. Designad att 
ge god kontroll och samtidigt vara 
bekväm. Populär i sportsammanhang. 
Finns i två storlekar.

ART.NR BREDD HÖJD AXEL 
PC101A 76 mm 51 mm Ø5 mm
PC101B 76 mm 51 mm Ø6 mm
PC102A 100 mm 51 mm Ø5 mm
PC102B 100 mm 51 mm Ø6 mm

KUPOL
För personer med svaga händer, liten 
gripförmåga. Stor diameter, Ø66 mm 
och låg höjd 2,5 cm håller handen plan 
för bra kontroll.

PINNE
Pinnen kan hållas med fingertopparna 
och vara rätt val vid mycket begränsad 
handfunktion. Den kan kapas.

ART.NR  AXEL
PC110A  Ø5 mm
PC110B  Ø6 mm

NYHET!

SVAMP
Ett flexibelt handtag som passar flera vanliga behov som kan kapas till sex höjder. 
Räfflad jämn yta för bättre kontroll mot handflatan. Flexibilitet och styvhet dämpar 
vibrationer vid körning och minskar risken för skador på elektroniska körpaneler. 
Innehåller inget cytotoxiskt material och är lätt att rengöra.

Kan enkelt kortas för 
att uppnå önskad höjd
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MIDLINE TRI-LOCK 
-FÖR MITTMONTERING AV KÖRPANELER

Joystickhandtag, körpanel eller andra kommunikationshjälpmedel placeras centralt framför brukaren, precis som 
ratten i en bil sitter i mittlinjen framför föraren. Kan även anpassas för hak- och kindstyrning. 
Midline-armen sitter på en roterande axel, Tri-lock, som låser armen i tre positioner; körning, 
förflyttning och bordstillgänglighet. Midline Tri-lock monteras på elrullstolen med 
rullstolsfäste. Körpanelen monteras på Midline Tri-lock med en paneladapter.

0° Horisontell körposition 90° Möjligör förflyttning 240° Utsvängd för att komma intill 
t.ex. ett bord

Rullstolsfäste 
Det finns två modeller för att fästa 
Midline Tri-lock på elrullstolen. 
Båda kan justeras i höjdled och 
kan fästas på antingen höger eller 
vänster armstöd.

Tri-lock roterande axel 
Den roterande axeln Tri-lock låser armen i tre 
positioner. Spärrknappen förhindrar oönskad 
rotering från körposition i körpanelen. 

Midline arm 
Designad i rostfritt stål för att motstå repor. 
Kapas enkelt till önskad längd med en rörkap. 
Finns i tre utföranden; J-formad, L-formad 
och Rak. Klarar körpanel, joystick och mobila 
enheter - upp till total maxvikt på 13,6 kg.

Todd Stabelfeldt anväder Midline Tri-lock 
för hak- och kindstyrning av sin Permobil.
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Tillverkare Körpanel Paneladapter
PGDT All Pilot+ PC045
PGDT Remote+ PC045
PGDT R-Net PC046
PGDT VSI (ny) PC046
PGDT VSI (äldre) PC046
PGDT VR2 PC046
HMC International Compact joystick advanced PC047
HMC International Compact joystick PC047
HMC International Compact joystick lite PC047
HMC International Mini joystick PC047
Dynamic Controls LiNX LE low, DLX-REM050 PC047
Dynamic Controls LiNX LE traditional, DLX-REM060, DLX-REM100 & 110 PC047
Dynamic Controls LiNX 200 series, DLX-REM210 & 211 PC047
Dynamic Controls LiNX 200 series, DLX-REM215 & 216 PC047
Dynamic Controls LiNX 400 series PC047
Dynamic Controls MK5 & 6i SPJ+ (Shark DK-REMD & DX2-REM420/421) PC046
Dynamic Controls LiNX DLX-REM500 PC047
Dynamic Controls DX2-REM550/551 PC046
Dynamic Controls DX2-ACU, RJM, RJM-LF PC047
Dynamic Controls MK6i, MPJ+ (CMPJ+) PC042
Dynamic Controls MK6i, PSF+ PC042
Dynamic Controls MK6i, PSR+ PC042
Dynamic Controls MK5 MPJ PC046
Dynamic Controls MK4 A, A+, RX PC042
Dynamic Controls MK4 PSF & PSR PC042
Dynamic Controls MK4 TCHJOY & TCPPDM4 PC046
Curtis Instruments Q-Logic NE & NE+ PC046
Curtis Instruments Q-Logic Remote & EX PC046
Curtis Instruments enAble 40 series PC046

J-formad Art.nr PC031 Rak Art.nr PC033 L-formad Art.nr PC032

Rullstolsfästen

Art.nr PC024
För Permobil  
Art.nr PC010

För rör Ø22 mm 
Art.nr PC011

Art.nr:  PC045

Art.nr:  PC046

Art.nr:  PC047

Art.nr: PC042

Paneladaptrar

Midline armar

Tri-lock roterande axel

SÅ HÄR BESTÄLLER DU MIDLINE TRI-LOCK
Tri-lock roterande axel fästs på rullstolen med ett Rullstolsfäste. Välj den Midline arm som passar bäst.  
Beroende på vilken körpanel som används, välj Paneladapter.

Det går lika bra att fästa en smartphone, läsplatta eller andra mobila enheter på Midline armen. 
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VADBAND - HYGIENSTOL
Vadband Hygienstol från Bodypoint i Aeromesh-tyg har unika egenskaper. Det torkar snabbt då vatten, fukt, luft och tvål 
passerar fritt genom strukturen. Passar hygienstolar från Etac, Invacare och R82. Kläms på benstödsrören, enkel att fästa 
och ta bort med stora plastklämmor.

Vadband Hygienstol fördelar trycket jämnt för vader och underben och förhindrar att benen kommer bakom fotplattorna 
eller åker in under duschstolen. Vaderna tillåts vara avslappnade medan fötterna stannar säkert på fotplattan. 

Vadband Hygienstol är både komfortabel och praktisk. Passar på runda benstödsrör med Ø22 eller Ø25 mm.

Art.Nr Höjd Bandlängd För sitsbredd
BB216-22MM 10 cm 42 cm 40 cm
BB218-22MM 10 cm 47 cm 45 cm
BB220-22MM 10 cm 53 cm 51 cm

STORLEK & MÅTT
Mät sitsbredden

Artikelnummer & storlekar

10 cm

Bandlängd CC

NYHET!
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Rörkämmor + Låsratt för Ø22 & 25 mm rör 
Kan monteras direkt på ett rör eller över stolens 
klädsel.  Art.nr BBHEA-22mm, BBHEA-25mm

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

Bandlås med lock 

Art.Nr FS135

Trekant & sölja 

Art nr FS113 & FS123 

HYGIENBÄLTEN
För hygienstolar. Bältets design tillåter en universalandvändning. Som bröstsele, höftbälte eller knästöd. Ger ett säkert och 
bekvämt stöd. Hygienbältet är mjukt mot naken hud vid bröst, mage, knän och ben. Aeromesh-tyget har unika egenskaper. 
Torkar snabbt när vatten, fukt, luft och tvål passerar fritt genom strukturen. 

Hygienbälte med mittspänne öppnas och stängs snabbt med 
ett fixspänne i mitten och en stor D-ring. Designad att undvika 
skav under armhålor.

Hygienbälte med sidospännen är enkelt att montera av och på 
en hygienstol. Med släta band.

Hygienbälte med sidospännen är enkelt att montera av och på  
en hygienstol. Med öljetterade band.

ART.NR STORLEK LÄNGD
BB112L Large 59-173 cm
BB112XL Extra large 63-183 cm

ART.NR STORLEK LÄNGD
BB111L Large 71-122 cm
BB111XL Extra large 81-132 cm

ART.NR STORLEK LÄNGD
BB101M Medium 62-88 cm
BB101L Large 79-104 cm

För öljetterade band För släta band

MED MITTSPÄNNE OCH ÖLJETTER

 MED SIDOSPÄNNEN OCH SLÄTA BAND

MED SIDOSPÄNNEN OCH ÖLJETTERADE BAND
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Montering för Evoflex
Innehåller M8x25 bultar, låsmuttrar.
Art.nr C115

FÄSTDETALJER

Bandlås med lock Ø6 mm hål 
Är tidsbesparande, ger exakt och enkel 
justering. 

Bandbredd 25 mm 38 mm 50 mm 
Art.nr FS134 FS135 FS136

Trekant och sölja Ø6 mm hål 
Höftbälten med artikelnummer som 
slutar med -B1 levereras med trekant 
och sölja.

Bandbredd 25 mm 38 mm 50 mm
Trekant FS112 FS113 FS114
Sölja FS122 FS123 FS124

Fixlock bandklämma
Art.nr FS032 Bredd: 25 mm Hål: Ø5 mm 
Art.nr FS033 Bredd: 38 mm Hål: Ø6 mm 
Art.nr FS034 Bredd: 50 mm Hål: Ø6 mm

Inlägg Ø19 mm för rörsvep 
Inlägg för rörsvep, för rör med Ø19 mm. 
Kan läggas in i ett rörsvep HW303 eller 
Rörsvep av rostfritt stål HW320-25. 
Art.nr HW303-19

Rörsvep Ø22-25 mm 
Rörsvep av nylon för Ø22-25 mm rör. 
Art.nr HW303

Rörklämma Ø22 eller Ø25 mm 
Rörklämmor av anodiserad aluminium 
som ger ett mycket starkt fäste på rör. 
Kan användas över klädsel.
 
Art.nr HW310-22 för rör: Ø22mm
Art.nr HW310-25 för rör: Ø25mm

Monteringssats för höftbälten
Innehåller trekantsbeslag, söljor, 
M8x25 bultar, låsmuttrar.

Bandbredd 25 mm 38 mm 50 mm
Art.nr  C112 C113 C114

Trehåls bandfäste 
För bandbredder 25 och 38 mm. 
Rostfritt, vinklat 20º. Kan fästas på platta 
av trä, plast eller metall. Levereras som 
par med skruv. 

Art.nr 3702

Rörsvep av rostfritt stål
Om stolen har rör kan Rörsvep Ø19, 22, 
25, 27-33, 29, 30 eller 32 mm monteras 
på röret. 

Art.nr HW320-19 HW320-22, HW320-25, 
HW320-27-33 HW320-29, HW320-30, 
HW320-32

Beslag för Invacare XLT
Levereras som par. Bult och mutter 
ingår Art.nr C116

Monteringsplatta för Panthera
Levereras som par. Art.nr HWH115KIT

HEA Medical och Bodypoint erbjuder ett stort sortiment av fästdetaljer för bälten 
och selar, både universella och specifika för vissa vanliga rullstolar.

För Etac Cross

-B1

Hitta monteringstips för fler än 40 

olika rullstolar på www.heamedical.se
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MÅTTGUIDE - BODYPOINT

EVOFLEX HÖFTBÄLTE
Storlek A B C D
S38 25 mm 38 cm 5 cm 63 cm
M46 38 mm 46 cm 5,5 cm 76 cm 
L62 50 mm 62 cm 7 cm 96 cm

BÄLTEN MED ÅTDRAG FRÅN SIDORNA
Storlek A B C D
S38 25 mm 38 cm 5 cm 117 cm
M40 38 mm 40 cm 5,5 cm 142 cm 
M46 38 mm 46 cm 5,5 cm 142 cm

BÄLTEN MED ÅTDRAG FRÅN MITTEN
Storlek A B C D
S32 25 mm 32 cm 4,5 cm 117 cm
S38 25 mm 38 cm 5 cm 117 cm 
M36 38 mm 36 cm 5,5 cm 130 cm
M46 38 mm 46 cm 5,5 cm 142 cm
L62 50 mm 62 cm 7 cm 155 cm
L82 50 mm 82 cm 9 cm 206 cm
L92 50 mm 92 cm 10 cm 206 cm

VADBAND
Storlek A B C
Small 80 mm 36 cm 9 cm
Medium 90 mm 41 cm 9 cm
Large 100 mm 46 cm 9 cm

12346 5 1 2 3 4 65

12346 5 1 2 3 4 65

D

B

C

A

C
D

BA

D

B

C

A

VADMATTA
Storlek A B C
Small 80 mm 36 cm 19 cm
Medium 90 mm 41 cm 21 cm
Large 100 mm 46 cm 23 cm

A

C

B

C

A
B
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