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INTRODUKTION TILL NETTI DYNAMIC
BENSTÖD
Kort om Netti Dynamic System konceptet:
Vad innebär ett sittande med
Netti Dynamic System?
Netti Dynamic System är en rullstol med
tilt- och ryggvinkling som möjliggör
kontrollerade rörelser enligt pricipen
öppen kinematisk kedja (OK-C). Statiska
komfortrullstolar är kända för att stödja
användarens distala segment.
Detta tillsammans med möjligheten för
OK-C rörelser stabiliserar de distala 		
segmenten och ger dem möjligheten till
att röra sig, med ett måttlig motstånd.
OK-C hjälper därmed till att få kontroll
över de proximala segmenten, i synnerhet
när användaren inte kan hämma muskelrörelser på grund av sitt hälsotillstånd.
Innan du använder Netti Dynamic System
(NDS) eller någon av dess komponenter,
bör en sittanalys/utvärdering göras av en
utbildad terapeut.
Normalt används Netti Dynamic System
eller dess komponenter för användare
med ofrivilliga rörelser.

Exempel på ofrivilliga rörelser är:
n
Dystoni (ofrivilliga, ihållande
eller intermittenta muskelsamman
dragningar som kan orsaka vridning
och repetitiva rörelser, onormal 		
kroppshållning eller både och. 		
Muskeltonus varierar från normal till
hypotoni till hypertoni.
n
Atetos (långsamma, ofrivilliga 		
vridande rörelser)
n
Chorea (korta, oregelbundna 		
ryckande rörelser)
n
Tremor (Är en rytmisk rörelse av en
del eller delar av kroppen)
n
Hemiballism (Är vilda kastande 		
rörelser av en arm eller ett ben, 		
vanligtvis förekommer det som ett
resultat av en cerebrovaskulär 		
händelse)
n
Klonus (snabba muskelryckningar
som är repetitiva)

En mer detaljerad beskrivning av diagnoser och Netti Dynamic System produktrekommendationer beskrivs i Bruksanvisningen för Netti Dynamic System
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2. Funktioner för
Netti Dynamic 		
DUAL
Netti Dynamic benstöd DUAL är
speciellt utvecklad för användare
med ett rörelsemönster där benen
trycker med olika kraft. De möjliggör därmed för rörelse enligt öppen
kinematisk kedja anpassat för båda
benen.

Gascylindrarna fungerar oberoende
varandrainfo@solidworks.com
och möjliggör för benstödet
att förlängas asymmetriskt –
fotplattan kan därmed tiltas i sidled
och även framåt.

Denna mångfald av möjliga flexibla
rörelser ger användaren frihet att
utföra både frivilliga och ofrivilliga
benrörelser.

När extensionskrafterna minskar, ser
gascylindrarna till att benen försiktigt
återfår sin ursprungliga position.
info@solidworks.com

Slitaget på rullstolen blir väsentligen
reducerad eftersom de krafter som
normalt tas ut i stolen och på
brukaren nu absorberas av detta
flexibla system.
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Funktionsöversikt
Netti Dynamic benstöd tillåter en
kontrollerad rörelser enligt konceptet
Öppen Kinematisk Kedja (OKC) för de
nedre extremiteterna hos användaren.
Till skillnad från statiska rullstolar
kan användarens distala segment
röra sig samtidigt som de får stöd.
Detta bidrar till en ökad kontroll av
de proximala segmenten när användaren inte kan hämma rörelserna på
grund av sitt medicinska tillstånd.
info@solidworks.com

Om användaren har asymmetriska
rörelser i de nedre extremiteterna
måste Netti Dynamic System benstöd
DUAL användas:
Netti Dynamic System benstöd DUAL
möjliggör dynamisk:
n
Plantarflexion av foten (fotplattan
svänger anteriort)
n
Ensidig extension av höften
(Ena sidans benstöd går ner)
n
Knästräckning: (Benstödet rör sig
framåt)

När tonusen minskar kommer de nedre
extremiteterna att stödjas tillbaka mot
sitt viloläge. info@solidworks.com
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Benstödet behöver justeras för varje
användare för att möta behoven hos
den enskilda individen.
Varning: Justeringen bör utföras av en
utbildad terapeut.

Produktintervallet av Netti Dynamic
benstöd passar till olika sittbredder.
Storlekar och artikelnummer:
se tabell på sidan 15.

Netti Dynamic DUAL benstöd är
speciellt utvecklad för att möjliggöra
ojämna krafter från benen. Ensidig
förlängning av höften (vänster eller
höger del av fotstödet går ner).

Netti Dynamic DUAL fotstöd erbjuds i
2 olika längder.
Netti Dynamic DUAL med kort benstöds längd passar till personer med
underbenslängd från ca 350 mm upp
till ca 500 mm (mätt när knäna är 90 °
böjda, från undersida av fot till knäveck
– inklusive vanliga skor).
Netti Dynamic DUAL med normal benlängd passar till personer med
längre än 500 mm underben. Se tabell
och storlekar på sidan 15 i den här användarmanualen.

stöds
nfo@solidworks.com

info@solidworks.com
info@solidworks.com
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3. Daglig
användning
3.1 Montera benstöden på
rullstolen:

Se till att ha en öppen vinkel
på benstödet när du sätter positioneringsbulten vertikalt ner i hålet på
ramen.
Vrid benstödet ca 30 grader utåt sidan så att positioneringsbulten kan
glida ner. Vrid sedan benstödet inåt
tills det klickar på plats.
När fotplattan
är i uppfälld position
info@solidworks.com
finns det fritt utrymme för överföringar. Fotplattan fälls ner från vänster
och låses på den högra sidan. Detta
ger en stabil plattform för fötterna.

3.2 Vristselar

Fotplattan har förberedda hål för enkel montering av vristselar eller skostöd när dessa behov finns.
Vristselar är användbara när ofrivilliga
benrörelser får fötterna att glida av
fotplattan.
Vristselar monteras på fotplattan genom att trä remmarna genom hålen
info@solidworks.com
på fotplattan och fixera dem med
spännen på undersidan av fotplattan.
Man kan även montera fixeringspunkter på ovansidan av fotplattan och trä
remmarna genom dessa.
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3,3 Lås till fotplattan

När båda benstöden är monterade
fäller man ner fotplattan så att den
hamnar i låset på höger benstöd.
info@solidworks.com

Låsa
Man stänger låset genom att vrida
dess info@solidworks.com
yttre ring 90 grader framåt!
Varning: Låset MÅSTE alltid vara
stängd när stolen är i användning.

!

LOCK
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4. Justering av Netti Dynamic
benstöd för användaren
4.1 Justering av djupet på 		
benstöden

Mät användarens underbenslängd F.
Mät från undersidan av hälen till knävecket när användarens knä är böjt 90
grader. Används skor ska mätningen
ske från undersidan av skon. Centrumleden på benstödet är gömd under
benstödets klädsel.
Illustrationen visar benstödets centrumled med klädseln borttagen.
Denna led ska sammanfalla med
centrum på användarens knäled om
benstödet är korrekt inställt.
Justera längden på benstödet tills det
överensstämmer med brukarens underbenslängd.
OBS! Korrekt sittdjup:
Lossa kardborrebanden på ryggstödet.
Kontrollera att användaren är ordentligt på plats i stolen. Justera ryggstödet
genom att dra i banden på kardborreryggen. Knäleden hos användaren bör
hamna i samma nivå som med leden på
benstödet, både i höjd och på djupet.
Detta kommer att säkerställa att
användaren får ett bra stöd och
tryckfördelning under låren.
Sitsdjupet kan även justeras i framkant
på stolen. Benstödsfästet
tillåter en förinfo@solidworks.com
längning av sittdjupet i fronten. Stolens
ryggfäste kan även det flyttas för att
justera sittdjupet bakåt. Överväg hur
balansen på rullstol påverkas.Se ytterligare information kring justering av sittdjup i bruksanvisningen för rullstolen.

F

4.2 Netti Dynamic DUAL:
Höjdjustering av fotplattan

Lossa M6 skruvarna som håller benstödets längdjusteringsprofil. Denna
sitter på utsidan och skruvas med en 5
mm insexnyckel. Justera fotplattan så
att längden från toppen av sittdynans
framkant överensstämmer med underbensländen – F.

Model: Netti Dynamic Benstöd
Language: Svenska Version: 2017-05
info@solidworks.com

de

9

Se till att det finns tillräckligt med
utrymme ( 20 - 30 mm) under fotplattan så att rullstolen kan passera
mindre hinder. Om det inte är tillräckligt så kan man luta sitsenheten
något. Om detta inte hjälper måste
sitthöjden justeras såsom beskrivits i
användarmanualen för rullstolsmodellen.

5. Justering av
vadplattan
Med både fotstöden i rätt höjd måste
vadstöden justeras:

info@solidworks.com

5,1 Netti Dynamic DUAL:
Höjd på vadplattan:

Lossa de två M6 skruvarna med en
5 mm insexnyckel – dessa sitter på
den halvmåneliknande muttern och
håller vadplattans monteringsarm.
Den tillåter vadplattan att flytta upp
och ned.
Vadplattan bör, förutom att stödja
underbenet också bidra till att förhindra fötterna från att glida bakåt från
fotplattan.
info@solidworks.com

Välj en höjd som täcker mellersta och
nedre delen av användarens vad och
dra åt skruvarna.
Vrid vadplattan till en vinkel som ger
stöd för benet när benstödet är vinklat. Vadplattan kan svänga fritt för att
följa rörelserna och anpassa sig till
användarens benposition.
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5.2 Netti Dynamic DUAL:
Djup på vadplattan:
Justera djupet på vadplattan genom
att släppa på M8 muttern som sitter
på armen till vadplattan.
Använd 2x13 mm nycklar till detta.
Flytta vadplattan bakåt eller framåt
tills den nästan vidrör användarens
underben. Fötterna ska vila på centrum av fotplattan.

info@solidworks.com

5.3 Låsa Netti Dynamic
DUAL benstöd
De röda stjärnhjulen på benstöden
tillåter låsning av benstödets
dynamiska stegringen.
Detta er aktuelt när rullstolen anvends som sits i bil.
För en dynamisk användning av
Netti Dynamic System (OK-C) bör
denna hållas öppen om knäleden ska
kunna extendera fritt med stöd. 		
( "OK-C rörelse" för knäleden)

info@solidworks.com
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6. Vinkel	justeringar av
	fotplattan
6.1 Netti Dynamic DUAL
Vinkel på fotplattan
Lossa på M8-skruven som sitter på
vänster sidas benstöd med en 6 mm
insexnyckel. Detta får fotplattan att
rotera.
Välj den vinkel som passar användarens fotvinkel. Dra åt skruven hårt så
att fotplattan inte rör sig.

info@solidworks.com

Observera att fotbrädan i både
DUAL och parallella system är fortfarande medge en viss rotation framåt
till flex när användaren sträcker
hans / hennes fötter.

Observera: Smörjning av benstödets
längdprofiler med vit vaselin är
viktigt att göra för att säkerställa en
smidig funktion av Netti Dynamic
System benstöd DUAL.

info@solidworks.com
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7. Netti Dynamic 		
benstöd för
olika
benlängder
7.1 Djupinställning på ena sidan av fotplattan.
Vid ett roterat bäcken eller vid
skillnader i benlängd kan ena sidans
benstödsfäste justeras för att rätt
sittposition ska uppnås.

Om detta görs måste längdskillnaden
vid fotplattan kompenseras och då
används en förlängningsdel för höger
sidas benstöd.
Det justerbara benstödsfästet dras
framåt och fixeras på den sida där
benet är längre.

info@solidworks.com

För att fotplattan ska falla in i låset
efter en ensidig justering måste fotplattans lås flyttas.
Släpp på skruven som håller låset
och montera förlängningsfästet.

Model: Netti Dynamic Benstöd
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Fixera förlängningsfästet med två
st M6 skruvar, använd en 5 mm
insexnyckel.

Fäst fotplattans lås med en M8
skruv, använd en 6 mm insexnyckel.
Denna bild visar fästet riktat framåt,
vilket möjliggör för ett längre vänsterben. Höger benstöd med vadplatta är längre bak.
- Passar en användare med kortare
höger ben.
info@solidworks.com

Denna bild visar fästet riktat bakåt,
vilket möjliggör för ett längre
högerben. Höger benstöd och
vadplatta är längre fram.
- Passar en användare med längre
högerben.

Alla monteringsillustrationer visas
med Netti Dynamic PARALLEL.
Monteringsförfarande för Netti Dynamic DUAL är lika.
info@solidworks.com

Kit för förlängningsdel DUAL
benstöd: 82940 och 82941.
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8. Stolsbredder, benstödshöjder
och tyg för Netti Dynamic DUAL:

Stols- LegBenstöd
Chair
supportjusterbart
adj. R LegBenstöd
supportjusterbart
adj. L Foot Fotplatta
board *A*A
3D textil
Vä 3D textil
(Höjd 200 mm)
bredd
width
3DHö
fabric
3D
fabric
(height
20cm)
350 mm
82856
82857
82872
380 mm
“
“
82873
400 mm
“
“
82874
430 mm
“
“
82875
450 mm
“
“
82876
500 mm
“
“
82877
Stols- LegBenstöd
Chair
supportjusterbart
adj. R LegBenstöd
support justerbart
adj. L Foot Fotplatta
board *B*B
3D textil
3D textil (height
(Höjd30cm)
300 mm)
bredd
width
3DHöfabric
3DVä
fabric
350 mm
82856
82857
82880
380 mm
“
“
82881
400 mm
“
“
82882
430 mm
“
“
82883
450 mm
“
“
82884
500 mm
“
“
82885

Vadplatta
Calf
pad
ItemArt.
no.Nr.

82862
82862
82863
82863
84864
82865
Vadplatta
Calf
pad
82862
82862
82863
82863
84864
82865

82907
82908
82909
82910
82911
82912
ItemArt.
no. Nr.
82915
82916
82917
82918
82919
82920

Vadplatta
Stols- LegBenstöd
Chair
supportjusterbart
adj. R LegBenstöd
supportjusterbart
adj. L Foot Fotplatta
board *A*A Calf
pad
ItemArt.
no.Nr.
Hö EasyCare textil Vä EasyCare textil
(Höjd 200 mm)
bredd Easy
width
care fabric
Easy care fabric
(height
20cm)
350 mm
82858
82859
82872
82862
82923
380 mm
“
“
82873
82862
82924
400 mm
“
“
82874
82863
82925
430 mm
“
“
82875
82863
82926
450 mm
“
“
82876
84864
82927
500 mm
“
“
82877
82865
82928
Stols- LegBenstöd
Vadplatta
Chair
supportjusterbart
adj. R LegBenstöd
supportjusterbart
adj. L FootFotplatta
board *B*B Calf
pad
ItemArt.
no.Nr.
Hö EasyCare textil Vä EasyCare textil (Höjd 300 mm)
bredd Easy
width
care fabric
Easy care fabric
(height 30cm)
350 mm
82858
82859
82880
82862
82931
380 mm
“
“
82881
82862
82932
400 mm
“
“
82882
82863
82933
430 mm
“
“
82883
82863
82934
450 mm
“
“
82884
84864
82935
500 mm
“
“
82885
82865
82936

För att definiera korrekt höjd på fotplattan, mät underbenslängden med normala
skor och minska den med sittdynans tjocklek.
Om det är kortare än 450 mm välj fotplatta som passar höjd 200 mm. Om det är
längre än 450 mm väljer fotplatta som passar höjd 300 mm.
* A) Fotplattans höjd 200 mm:
Avståndet mellan fotplatta och sittplattan är minst 300 mm och upp till 450 mm
* B) Fotplattans höjd 300 mm:
Avståndet mellan fotplatta och sittplattan är minst 450 mm och upp till 600 mm

Vid stolsbredd större enn 500 mm måste det anvendas forstärkta benstödfäste.
Model: Netti Dynamic Benstöd
Language: Svenska Version: 2017-05
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9. TRANSPORT
Rullstolar med Netti Dynamic System
benstöd kan användas som säte i en
bil om rullstolsmodellen har varit
testad och godkänd enligt
ISO 7176-19.
Observera! Följ beskrivningen för hur
man fixerar stolen och användaren
ensligt beskrivningen som finns i
användarmanualen för rullstolen.
Netti Dynamic benstöd måste låsas
när rullstolen används som ett säte i
en bil.

10. UNDERHÅLL
Alla rullstolar utrustade med Netti
Dynamic System kommer att kräva
särskild uppmärksamhet av underhåll
jämfört med vanliga standard
rullstolar på grund av den hårda
användningen.
Följ beskrivningen för underhåll som
finns i rullstolens användarmanual
och ägna särskild uppmärksamhet åt
åtdragning av alla skruvar och
inspektera alla leder.
Inspektera bälten och selar efter
slitage. Byt vid behov.
info@solidworks.com

Netti Dynamic System
benstöd - Smörjning
Observera - smörjning av längd
profiler med vit vaselin är viktigt för
att säkerställa en smidig funktion av
Netti Dynamic System benstöd.
I vissa fall kan ljud förekomma från
de rörliga delarna om de inte får
smörjning regelbundet.
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11. FELSÖKNING
Vänligen studera rekommendationerna i
användarmanualen för rullstolar
där Netti Dynamic System benstöd kan
monteras - exempelvis:
Netti III HD
(Netti Dynamic III HD)
Netti 4U CED
(Netti Dynamic CED)
Netti Mobile
(Netti Dynamic Mobile)
etc.

12. TESTER &
GARANTI
De garantianspråk som anges i användarmanualen för rullstolen gäller också för
rullstolar med Netti Dynamic System om
Netti Dynamic System eller dess delar är
monterade och justerade för användaren
under överseende av en Netti Dynamic
System certifierad person.
Kontakta din lokala återförsäljare om du
har frågor om certifierade personer för
Netti Dynamic System.
Uppdaterade uppgifter om rullstolen och
Netti Dynamic System finns på
www.My-Netti.com
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genom dialog skapar vi
enkla lösningar och
Ökar livsglädjen

Denna produkt är i enlighet med
93/42/EEC för medicintekniska hjälpmedel.
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ta gärna kontakt:
Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp Stasjon
NORWAY
T: +47 51 78 62 20
post@My-Netti.com

Alu RehabApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
DANMARK
T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
info@My-Netti.com
se
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