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1. INTRODUKTION
Netti Dynamic S är en komfortrullstol 
för barn avsedd för både inomhus- och 
utomhusbruk. Den är testad i enlighet med 
DIN EN 12183:2014. Testerna utfördes av TÜV 
SÜD Product Service GmbH i Tyskland.

Vi på Alu Rehab anser att en rullstol ska 
väljas baserat på omfattande utvärdering 
med fokus på brukarens behov och kraven 
från omgivningen. Barn växer snabbt och 
av denna anledning har vi skapat Netti 
Dynamic S med många justerings- och 
anpassningsmöjligheter. Detta är en rullstol 
som är lätt att modifiera efterhand som 
barnet växer vilket ger en bra ergonomisk 
sitsmiljö för barnet.

Netti Dynamic S har justerbar sits- och 
ryggvinkel, vilket ger brukaren möjlighet att 
ändra position, öka rörligheten och korrigera 
sittställningen (stabilisering).

Netti Dynamic S är en rullstol med tilt- och 
lutningsryggstöd som ger brukaren möjlighet 
till kontrollerade Open Kinetic Chain-rörelser 
(OK-C).

Netti Dynamic S har krocktestats på 
Millbrooke Proving Ground, Bedford, 
Storbritannien, i enlighet med ISO 7176-
19:2008

Maximal brukarvikt är 75 kg, också vid 
användning som säte i bil.

 Vid montering av tillbehör, såsom 
hjälpmotor, ska utrustningens vikt dras 
från den maximala brukarvikten.

 Specifikationerna kan variera mellan 
olika länder.
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1.1 ANVäNDNINGSområDEN/
INDIkATIoNEr för NETTI 
DyNAmIc SmALL

Netti Dynamic S är en multifunktionell rull-
stol som är ett avancerat mobilitetsstöd för 
brukare som lider av dystoni. Det är avsett 
för brukare med stora rörelsemönster som 
resulterar i starka spasmer och samman-
dragningar av muskelapparaten vilket kan 
orsaka dislokation, ofrivilliga rörelser, glid-
ningar, förlorad funktion och också påfrest-
ningar på rullstolens hållfasthet.

Det patenterade systemet Netti Dynamic Sys-
tem underlättar brukarens rörelser genom att 
rullstolen kan arbeta tillsammans med rörel-
serna. Eftersom det spastiska rörelsemönstret 
ges utrymme kan muskeltonus och spasm-
frekvens minskas. Rullstolen är dynamisk och 
följer användarens rörelser i både över- och 
underkropp. 

NETTI DYNAMIC SYSTEM 
möjliggör Open Kinetic Chain-rörelser (OK-C):

n Benrörelser
n Höftrörelser
n Ryggrörelser
n Huvudrörelser
n	 Fotrörelser 

VIkTIGA förDELAr
n  Rullstolen anpassar sig efter brukarens 

rörelser.
n  Brukaren upplever mindre obehag av 

spasmer eftersom rullstolen ger stöd i 
rörelserna.

n  Efter en spasm återgår brukaren till den 
ursprungliga sittpositionen vilket säker-
ställer en bra hållning och tryckfördelning.

n  På så vis minskas oavsiktlig positions-
förändring.

n  Användaren kan inte glida framåt i sto-
len och därmed hamna i dålig sittposi-
tion med otillräcklig tryckfördelning.

n Förlänger rullstolens livslängd.

1.2 kVALITET ocH 
HåLLbArHET
Rullstolen Netti Dynamic S har testats vid 
TÜV SÜD Product Service GmbH  
i Tyskland i enlighet med den  
europeiska standarden  
DIN EN 12183:2014. 

Som tillverkare bedömer Alu  
Rehab A.S att detta test motsvarar 5–6 års 
normal användning. Rullstolens hållbarhet 
och livslängd påverkas av graden 
funktionsnedsättning hos brukaren, samt 
nivån på underhållet av stolen. Dessa två 
faktorer avgör stolens slutliga hållbarhet.

1.3 mILjöHäNSyN ocH 
AVfALLSHANTErING 

Alu Rehab och dess leverantörer vill visa 
miljöhänsyn.

 Detta innebär:
 •  Att vi så långt det är  

möjligt inte använder  
miljöskadliga material eller 
processer. 

 •  Att Alu Rehabs produkter har lång 
livslängd och stor flexibilitet, vilket ger 
både miljömässiga och ekonomiska 
vinster.

 •  Att allt förpackningsmaterial kan 
återvinnas.

 •  Att rullstolen är utvecklad så att 
materialet kan sorteras, vilket gör 
återvinningen lättare.

 •  Att rullstolen har konstruerats med 
många extrafunktioner – så att arbets-
miljön för sjukvårdspersonalen förbättras. 

  kontakta din lokala återvinningsstation 
för mer information om hur avfall ska 
hanteras där du bor.

 Netti Dynamic S är konstruerad för 
användning i temperaturintervallet  
-10 °c till +40 °c
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1.4 INformATIoN om 
åTErANVäNDNING

Alla Alu Rehab-produkter är konstruerade 
för att ge många års underhållfri 
användning. Alla våra produkter kan 
anpassas för återanvändning av en 
auktoriserad återförsäljare. För att 
kunna garantera prestanda och säkerhet 
rekommenderar Alu Rehab att följande 
tester utförs innan stolen återanvänds.
 
Kontrollera att följande komponenter 
fungerar och är hela och byt ut delar vid 
behov:
• Drivhjul (däckmönster)
• Rullstolens chassi
• Länkhjul och QR-axel
• Nav
• Bromsfunktion
• Balansering av hjulen
• Lager: kontrollera slitage och smörjning.
• Dynor
• Benstöd
• Armstöd
• Lutningsfunktioner
• Körbygel / handtag
• Tippskydd

Iaktta också innehållet i kapitel 9.2 
Anvisningar för rengöring och tvätt.

Av hygienskäl: byt ut huvudstödet 
och alla andra objekt som har kontakt med 
brukaren – till exempel dynor – för varje ny 
brukare. 

TIPPSkyDD

Korrekt monterade och inställda tippskydd 
förhindrar att stolen tippar bakåt. Vi 
rekommenderar att alla brukare använder 
tippskydd.
    

1.5 om DENNA mANuAL

För att undvika skador vid användning 
av rullstolen Netti Dynamic S ska 
denna manual noga läsas igenom innan 
rullstolen tas i bruk.

  Symbol för förbjudna åtgärder. 
om dessa åtgärder vidtas 
upphör garantin att gälla.

  Varningssymbol.  
Denna symbol används för att 
uppmana till försiktighet.

  Symbol 
för viktig 
information.

  Symbol för 
användbara 
tips. 

  Symbol för 
verktyg.

7 °   Symbol för säker lutning för 
parkeringsbroms.

Max. 
135 kg Symbol för maximal brukarvikt.

observera att denna manual är 
uppdaterad det år och datum som 
redovisas på varje sida.

ANVäNDArmANuAL På wEbbEN

för förbättrad läsbarhet (bra för 
personer med nedsatt syn) finns vår 
användarmanual också tillgänglig på vår 
webbplats: se-my-Netti.com – manualer 
– användarmanual Netti Dynamic S.

Senaste uppdateringarna av användar-
manualer, produktsäkerhetsinformation, 
adresser och annan produktinformation 
såsom återkallade produkter etc. som 
kommer att publiceras på vår webbplats.
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1.6 VIkTIGA måTT
Netti Dynamic S är en komfortrullstol 
konstruerad för både utomhus- och 
inomhusbruk.
Specifikationerna kan variera mellan 
olika länder

Totalvikt:  23,2 kg  
utan ben- och huvudstöd 

Sitsbredd:    
   
         250, 300 och 350 mm

Sitsdjup:
(Mått från ryggdynan till sittplattans 
framkant)
            
         250–350 mm

Sitshöjd:
(Från golvet till toppen av sittplattan 
med 22”-drivhjul eller 16”-drivhjul).

          440 mm*

Ryggstödshöjd:
(Uppmätt från sitsplattan till toppen av 
ryggstödets kardborre.)
                     
          375 mm

* Med ryggförlängare kan ryggen få  
100 mm* extrahöjd
*** Minst stabil och mest stabil avser 
tippskyddens positionering. Använd alltid 
tippskydd vid körning i uppförsbacke.

Tiltintervall 35°
Lutningsintervall 35°
Minst stabil/mest stabil avser 
tippskyddens position.
* Testet avbröts vid 15°

       

Specifikation min. max.
Totallängd med benstöd och 
körbygel 905 mm 905 mm

Totallängd utan benstöd och 
körbygel infälld

740 mm 740 mm

Totalbredd 405 mm 505 mm

Höjd utan huvudstöd 885 mm 885 mm

Ihopfälld längd 740 mm 740 mm

Ihopfälld bredd 395 mm 495 mm

Ihopfälld höjd 885 mm 885 mm

Totalvikt utan alla stöd 21,1 kg 23,2 kg

Vikt tyngsta del: ben 2,3 kg 2,4 kg

Statisk stabilitet i 
uppförsbacke

0° 15°* 

Statisk stabilitet i 
nerförsbacke

9 ° 15°*

Statisk stabilitet i sidled 0°* 15°*

Sittplansvinkel 0° 35° 

Effektivt sitsdjup 250 mm 350 mm

Effektivt sitsbredd 250 mm 350 mm

Sitsytans höjd längst fram 440 mm 470 mm

Ryggstödets vinkel 90° 125° 

Ryggstödshöjd 375 mm 375 mm

Avstånd mellan fotplatta 
och sits

235 mm 295 mm

Vinkel mellan ben och sittyta 79° 0 ° 

Avstånd mellan armstöd och 
sits

120 mm 290 mm

Armstödskonstruktionens 
främre position 235 mm  275 mm

Drivringsdiameter – 22”-hjul 480 mm

Placering av horisontell axel 120 mm   120 mm

Säker lutning för 
parkeringsbroms

0 7 °

Minsta vändradie 665 mm 685 mm

Modellbredd 35 cm
Mått utan dynor
Uppmätt med 16”-drivhjul.
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kör försiktigt!

 Tänk på att friktion mot drivringarna 
kan göra ytan varm. 

         

 Saltvatten kan öka risken för korrosion 
och måste undvikas. 

 Tippskydden ska alltid användas för 
brukarens säkerhet.

 När stolen lutas bakåt ska alltid 
tippskydd och broms användas.

Se till att låsa alla handtag ordentligt.

 metalldelarnas yttemperatur kan öka 
när de exponeras för direkt solljus.

 Tänk på klämrisken när utrustningen 
fälls ut och ihop, vinklas, lutas eller 
justeras på annat sätt.

 Stå aldrig på fotplattorna eftersom 
det finns risk att rullstolen tippar 
framåt.

 Lyft aldrig rullstolen i ben- eller 
armstöden.

 Produktkonfigurationen kan skilja 
sig åt länder emellan.

 för brukare med nedsatt syn finns 
manualer och kataloger att ladda 
ner från se.my-Netti.com

 för felsökning se kapitel 10.  
Se kapitel 6 för justeringar

 kontakta återförsäljaren med 
eventuella frågor!

2.0 SNABB-
REFERENS
Denna sidas innehåll är en sammanfattning 
av hela manualen. Här ges en kortfattad 
beskrivning om hur man använder och 
sköter rullstolen Netti Dynamic SMALL.

Denna snabbreferens ersätter inte 
manualen, utan är endast avsedd att 
fungera som checklista.

• Packa upp rullstolen 
•  Fäll upp ryggstödet och montera 

lutningsgascylindern i ryggstödets 
cylinderfäste. 

• Montera armstöden. 
• Montera benstöden.
• Fäll upp och justera körbygeln. 
• Montera huvudstödet.
• Montera dynorna.
• Montera tillbehör. 

(Se kapitel 5 för mer information. 
Monteringsanvisningar medföljer 
tillbehöret.)

juSTErA ruLLSToLEN EfTEr 
brukArEN:
Justera sittdjupet och rullstolens 
balans, fotstödens höjd, armstödens 
höjd, huvudstödets höjd och djup och 
ryggdynans höjd.

För mer information om att justera 
rullstolen efter brukaren, gå till:
http://se.my-netti.com/kunskapscentrum
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 3. BESKRIVNING*
STANDARDVERSION

1. Huvudstöd
2. Ryggdyna
3. Armstöd med armstödsplatta
4. Sittdyna
5. Knäskydd på benstöd
6. Vadstödsfäste
7.  Lagerhus/framgaffels infästning
8.  Snabbkoppling för  

framgaffel
9. Framgaffel
10. Länkhjul
11. Fotplattans lås
12. Fotplatta
13. Vadstöd
14. Höjdinställningsskruv
15. Vinkelinställningsratt
16.  Rullstolens namnskylt  

på nedre tvärstaget på  
baksidan. 

17. Armstödets höjdknopp
18. Tygskydd
19.  Användarbroms  

(i förekommande fall)
20. Drivhjul
21.  Bakled – justering av sittdjup
22. Körbygelns led
23. Trumbromshandtag
24. Körbygel
25. Huvudstödets djupknopp

*Produktkonfigurationen kan skilja sig åt länder emellan

om någon av dessa delar saknas ska du kontakta din återförsäljare.

kontakta din återförsäljare för fullständig information
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STANDArD    
 SITS
 • Dynamisk sitsplatta
 • Tryckfödelande Netti Sit S-dynor
 • Tilt -0°  till +35° 
 •  Justerbar sitshöjd mellan 440 mm och 

470mm  
 • Justerbart sitsdjup: 100 mm

 HjuL
 • Drivhjul 16” x 1,4” PU med trumbroms
 • Länkhjul: 6” PU med QR-axel
 
  Standarddrivhjul kan skilja sig åt mellan 
olika länder

 ryGGSTöD
 • Vinkel: 35 °  
 • Höjd: 375 mm
 •  Netti Super Stabil S-ryggstödsdyna har 

integrerat svankstöd och sidostöd 
 • Vinkeljusterbar och hopfällbar körbygel  
     
 bromSAr
 • Trum- och användarbromsar

 TIPPSkyDD                         
 • Vridbara och höjd- och längdjusterbara. 

 bENSTöD
 • Dynamiska benstöd
 • Höjdjusterbara med fotplatta

 ArmSTöD
 • Höjdjusterbara och nedtryckbara armstöd. 
 • Djupjusterbara skydd

 HuVuDSTöD
 •  Höjd- och djupjusterbara med sidstöd
 • Avtagbara integrerade remfixeringsfästen

         TILLbEHör
 SITS
 • Bord 
 •  Höftremmar/bäckenstabilisator och 

fyrpunktsbälten

 HjuL
 •  22” punkteringssäkra drivhjul med 

trumbroms 
 • 22” drivringar.
 • Länkhjul: 6” 150 x 30 mm Flexel

 • Cambervinkel: 4 °
 • Ekerskydd.

 ryGGSTöD
 • Ryggdynor Netti Stabil
     

 bENSTöD
 •  Vinkeljusterbart benstöd med fotplatta och 

vadstöd 
 • Amputationsstöd
 • Knä- och lårstöd

 ArmSTöD 
 • Olika skydd

 HuVuDSTöD 
 •  Netti A Mini med sidostöd D86133 eller 

D23973
 • Huvudstöd E med sidstöd

4. FUNKTIONER HOS NETTI DYNAMIC S
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cHASSI
bilfixeringskit

chassiförlängning
Ökar avståndet mellan 
drivhjul och länkhjul.
Minskar tipprisken.

ryGGSTöD

ryggdynor
Olika modeller
Se vår hemsida.

kil
Ger bättre sidostöd

Svankstöd
Förbättrar stödet för 
svanken

Sidostöd 
Djup- och höjdjusterbart.

Sidostöd för sw 25
Djup- och höjdjusterbart.

Abduktionsblock
Netti Mini

SITS
Sittdynor
Många olika att välja  
mellan, se vår hemsida.

rEmmAr
Olika modeller:  
höftremmar med eller  
utan stoppning och med  
plastlås eller bilbälteslås,  
västar och selar.  
(Se kapitel 5.1 och 5.2  
för montering)

monteringsskena för sele
Höjd- och breddjusterbar.  
Snabblåsen för remfixering  
är fästa i fyrkantiga  
muttrar i den horisontella  
profilen.

Skenan är fäst i  
stolsryggsprofilerna.
Se kapitel 5.2  

fixlåskit
Lås som ska monteras i 
monteringsskenan för  
förenklad fixering av  
selar.

Selar
Flera olika typer av  
remmar och selar med  
eller utan stoppning.

4-punktshöftrem.

Vadselar på vadstöden

Vristselar

5. TILLBEHÖR
Den alltid uppdaterade fullständiga 
katalogen över tillbehör och reservdelar  
kan hämtas med beställningsformulären  
på vår webbplats  
se.my-Netti.com.
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HuVuDSTöD

Huvudstöd
Stöd A litet
Stöd E med sidostöd

bENSTöD

Netti mini benstöd
vinkeljusterbart

fotlåda

borD etc.
Gör en brukarutvärdering 
innan ett bord beställs – 
dynamiska rörelser och 
ett fast bord fungerar inte 
alltid tillsammans.

Stoppning till bord
Ger en mjuk bas när 
armen vilar på bordet.

Netti Nature
Kit med 12” drivhjul och 
chassi att fästa i Netti 
Dynamic S som möjliggör 
körning utomhus och i 
terräng.

HjuL

Drivhjul
16” och 22” med 
trumbroms

22” hjulkit med 
trumbroms. Ska 
monteras av behörig 
personal.

Stänkskydd för 22”-
hjul.

Länkhjul 6” 
150 x 30 mm Flexel

Drivring – aluminium 
22”

Ekerskydd
För 22” drivhjul 
transparent 

Verktygssats

katalogen över tillbehör och reservdelar 
kan hämtas från vår webbplats  
se.my-Netti.com



  info@solidworks.com

  info@solidworks.com

Modell: Netti Dynamic S
Språk: Svenska version: 2018-05  se.My-Netti.com  13

5.2 moNTErING AV HöfTrEm

•  Dra remmen genom hålet på 
höftremsfästet.

•  Trä remmen tillbaka genom remklämman.

•  Fäst höftremmens hållare i ryggstödets 
bakersta fästhål med de medföljande 
skruvarna och muttrarna. 4 mm insexnyckel 

•  Höftremsfästet på sitsplattan kan flyttas 
mellan 7 olika positioner för att ge optimal 
höftposition.

•  Höftremsfästet monteras i sitsplattan 
genom att skruven som följer med 
Evoflex-kitet trycks igenom remfästet på 
sitsplattan. 

•  Tryck hattmuttern genom remmen i hålet 
som ger rätt längd åt användaren.

•  Skruva ihop skruven och hattmuttern och 
dra åt ordentligt. Skruven och muttern är 
tillräckligt långa för att remmen ska kunna 
röra sig fritt runt dem. 

•  Korta remmen för att förhindra konflikt 
med sitsplattan. 

• Justera sitsremmens position. 

•  Höftremmen ska positioneras över låren. 
Höftremmen krävs för att den dynamiska 
sitsplattan ska aktiveras. Remmen lyfter 
sitsplattan när brukaren sträcker på 
sig. På så vis återvänder brukaren till 
originalpositionen när hen sätter sig ner 
igen vilket förhindrar glidning och behov 
av ompositionering.

Du kan när som helst hitta en uppdaterad 
översikt över remmar och selar på 
hemsidan se.My-Netti.com
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5.3 moNTErING AV 
HöfTrEmSSTåNG

•  Fäst H-remsfästet på bakprofilerna med 
2 x 2 M6-skruvar på fyrkantiga muttrar i 
bakprofilerna.

•  Fäst H-remsfästet i rätt position/höjd. 
Den ska vara i jämnhöjd med brukarens 
axlar.

      

•  Trä igenom remmen genom Fixlocks på 
stången och lås fast. Justera till önskad 
remlängd.

Fixlock möjliggör enkel justering när som 
helst.

Remmarnas nedre ändar kan justera såsom 
beskrivs i kapitel 5.1.

 4 mm insexnyckel för m6-skruvar med 
platta huvuden.  
5 mm insexnyckel för m6-skruvar med 
cylinderhuvuden. 

fIxLock

•  Montera Fixlocks på horisontella och 
vertikala stänger efter behov. 

•  Avlägsna plasthättor som stänger 
stångändarna.

•  För in den  
fyrkantiga  
muttern i  
stångens  
springa.

•  Skruva genom  
Fixlocks in i den  
fyrkantiga muttern. 

•  Flytta Fixlocks i  
sidled till önskad  
position på  
stången innan de  
dras åt ordentligt.
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6. MONTERING 
OCH JUSTERING

6.1 uPPAckNING
1.  Packa upp alla delar och kontrollera att 

allt som anges på packlistan finns med i 
förpackningen.

2.  Fäll ut stolsryggen och montera 
lutningscylindern i stolens ryggstödsram. 

3. Montera tippskydd
4.  Dra upp armstöden till rätt höjd. 
5.  Placera ut dynorna och montera 

benstöden.
6. Montera tillbehör.

komponenternas vikt
Drivhjul 16” x 1,4”: 1,7 kg styck
Länkhjul 6”: 0,6 kg styck
Benstöd: 2,1 kg (med fotplatta)
Ryggdyna Super Stabil S: 1 kg
Sitsdyna Netti S Sit: 0,8 kg
Huvudstöd A Mini: 0,75 kg

Verktyg som behövs beskrivs under 
respektive kapitel. 
Tillbehören som beskrivs i kapitel 5 är en 
presentation av alternativ och levereras 
med separata monteringsbeskrivningar. 

6.2 DrIVHjuL  
16” x 1,4” (406 x 36 mm) med trumbromsar 
installeras som standard i fabrik. 

22” drivhjul kan beställas. De installeras i 
fabrik eller av behörig personal.

22”-hjulen har 4 graders cambervinkel och 
trumbroms. Bromsarna drivs oberoende av 
varandra på respektive sida.

22”-drivhjul möjliggör en större sitshöjd.

6.3 frAmGAffEL
Framgafflarna är som  
standard utrustade med  
QR-axel. Framgaffeln tas  
enkelt bort genom att  
knappen i centrum över  
hjulet trycks in, varpå axeln  
dras ut från lagerhuset.

 kontrollera vinkeln på  
länkhjulens lagerhus.

 
Den ska vara mer eller  
mindre vertikal mot marken  
för att bra köregenskaper ska uppnås.

6.4 LäNkHjuL

Ta av länkhjulen
•  Tryck på snabbkopplingsknappen under 

framgaffeln.

montera länkhjulen
•  För in QR-axeln genom lagerhuset och tryck 

till ordentligt.  
Dra i framgaffeln en aning för att kontrollera 
att hjulet låst fast ordentligt.

Rullstolens markavtryck kan ökas genom att 
byta länkhjulens lagerhus sinsemellan. 

  Sand och vägsalt (halkbekämpning) 
kan orsaka skador på drivhjulens och 
länkhjulens lager.  
rengör rullstolen noga om den utsatts för 
detta vid användning.
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LAGErHuSETS VINkEL

Korrekt framgaffelvinkel är viktig 
för att rullstolen ska kunna få rätt 
manövreringsegenskaper. 

Lossa de båda lagerhusskruvarna på 
chassits utsida så att den excentriska 
muttern på insidan kan justeras. 
Vinkla lagerhuset så att det är i 90°  
vinkel mot marken, dra åt skruvarna  
väl.

1 st insexnyckel

 Lagerhuset kan inte höjdjusteras. 

kontrollera tippskyddets position.

6.5 SITTHöjD frAm
Sitthöjden påverkas av:
• Länkhjulens storlek.
• Framgaffelns storlek.
•  Kontrollera hjullagerhusets vinkel.

6.6 SITTHöjD bAk

Sitthöjden baktill påverkas av:
• Drivhjulens storlek.
• Drivhjulens placering.

Drivhjul
Lossa skruvarna som håller fast hjulet, 
inklusive bricka och mutter samt 
trumbromsens fästen för användarbromsen, 
fotpedalbromsen och tvärliggaren. Montera 
i önskat läge på drivhjulsfästet.

Illustrationerna visar drivhjulet monterat i 
ramförlängningsfästet vilket är standard-
konfigurationen. 

2 st öppna nycklar

 När sitshöjden förändras måste 
drivhjulen positioneras så att det nedre 
chassits rör är parallellt med marken.

 Tipprisken ökar när drivhjulet flyttas 
framåt på drivhjulsfästet.

kontrollera tippskyddets position.

justera bromsarna igen. 

 justera lagerhusets vinkel igen.
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6.7 ryGGSTöD
•  Fäll upp och lyft ryggstödet och montera 

gascylindern i ryggstödets låsfäste.

•  Säkra ryggstödet genom att låsa 
ryggstödslåset och dra åt stjärnhjulet.

6.8 juSTErING AV SITTDjuP – 
bALANSErA ruLLSToLEN
Sitsdjupet kan 
justeras både 
fram och bak. 
Målsättningen 
är att ge bru-
karen en er-
gonomisk sits-
position med 
svankstöd och 
knäleden riktad 
i förhållande 
knäledsstödet. 

Genom att justera sitsdjupet kan 
stolens tyngdpunkt och därmed också 
köregenskaperna förändras. 
En välbalanserad stol är lätt att köra och 
tippar inte lätt bakåt. 

Som en grundregel ska du börja med att 
justera sitsdjupet bakåt. När detta är gjort 
kan benstödens förlängningsfästen dras ut 
för att rikta upp benstödets knäled med 
brukarens knä. 
Vid behov ska drivhjulen flyttas så att 
rullstolen balanseras, se 6.6.

Hitta korrekt sitsdjup:
• Avlägsna benstöd och huvudstöd.
• Justera sitsen till horisontell position.
•  Öppna ryggstödsvinkeln en aning så att 

det blir lättare för brukaren att få ner 
stussen i stolen.

•  Justera ryggdynan så att brukaren får bra 
svankstöd.

•  Vad som är korrekt sitsdjup beror på bru-
karens lårlängd som mäts i sittande läge. 

  När sitsdjupet är korrekt ska ungefär 
20–30 mm avstånd mellan kanten på 
dynan och knävecket finnas.

6.9 juSTErA SITSDjuPET I 
bAkkANT

•  Sitsdjupet kan justeras i 6 intervaller (250 
- 275 - 300 - 325 och 350 mm) utan att 
någon del behöver bytas.

•  Små justeringar görs med remmarna på 
ryggstödets kardborrar.

  
justering av sitsdjup görs på följande vis

•  Öppna ryggstödets lås och fäll fram 
ryggstödet i stolen

•  Avlägsna skruvarna för justering av 
sitsdjupet på båda sidor och flytta 
ryggstödets led till önskat sitsdjup. Se 
bilden på nästa sida Ryggstödets led 
måste vara i samma position på båda sidor.
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• Dra åt skruvarna.
•  Lutningsgasfjädern måste byta position 

så att ryggstödets vinkel är lika med 90° 
när lutingsgasfjädern är i ändläge.  

  

6 mm insexnyckel
       13 mm öppen nyckel    

fäst gasfjädern under stolen
För att ryggstödet ska kunna uppnå 
90-gradersposition måste gasfjäderns 
cylinder under stolen justeras när 
sitsdjupet justeras. Hålet där bakleden är 
monterad följer hålet i fästet där cylindern 
är monterad.

Bakledsposition       Cylinderposition

 om enskilda brukare kräver en annan 
vinkel än den lutningsfunktionen 
tillåter kan gasfjäderns position 
justeras.

 När sitsdjupet ändras också stolens 
tyngdpunkt. Detta kan förhindras 
genom att drivhjulens position i 
drivhjulsfästet ändras. (Se kapitel 6.6)

6.10 juSTErING AV 
SITSPLATTANS DjuP

• Sitsplattans djup kan justeras i 6 inter-
valler (250 - 275 - 300 - 325 och 350 mm) 
utan att någon del behöver bytas, förutom 
att sitsdynan byts ut mot en dyna med 
det nya sitsdjupet.

justering görs på följande vis:

• Avlägsna dynorna.
•  Dra upp armstöden till maxhöjd eller 

avlägsna dem.
•  Avlägsna de nedre tygskydden genom 

att skruva loss de båda skruvarna som 
håller fast dem.

•  Sväng upp sitsplattan för att komma åt 
skruvarna på sidan. 

•  Avlägsna skruvarna på vardera sida och 
dra eller tryck sitsplattans bakdel till 
önskat djup.

• För in skruvarna och fixera. 
• Byt alla komponenter. 
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  En sitsdjupskala finns ingraverad på 
sitsplattan.

6.11 juSTErING AV SITSDjuP 
frAm
Det går att justera sitsdjupet med upp till  
100 mm fram. Målsättningen är att centrum 
på brukarens knäled är riktad med centrum på 
benstödsledpunktens rotationscentrum – när 
brukaren har stöd för ländryggen även när 
benstödsvinkeln ändras.
•  Lossa skruven som håller benstödets 

utdragsdel. 
•  Placera utdragsdelen i önskad position. Dra 

åt skruvarna med 25 Nm.

6 mm insexnyckel

 Genom att placera utdragsdelarna i olika 
positioner går det att kompensera för 
roterat bäcken eller olika långa lår.

 om brukaren har starka ofrivilliga rörelser 
ska inte förlängningsdelarna dras ut mer 
än 50 mm.

AbDukTIoNSbLock
Sitsplattan är förberedd för montering 
av abduktionsblock. Positionera blockets 
fäste i centrum uppe på sitsplattan. Tryck 
skruvarna genom de båda hålen och fixera 
med muttrar underifrån. 

6.12 TIPPSkyDD
Tippskydden ska vara aktiverade i all daglig 
användning. Aktivera alltid tippskydden när 
rullstolen lämnas utan uppsikt. 
Tippskydden ska bara fällas upp när hinder 
ska köras över.
Aktivera (från hopfällt läge)
• Trampa på parkeringsbromspedalen och lås.
• Dra ut/bak tippskyddet. 
• Vrid ner det 180 °.
• Det låser på plats med fjäderspänning. 

fäll ihop:
• Trampa på parkeringsbromspedalen och lås 
• Dra ut/bak tippskyddet.
• Vrid det upp 180 °.
• Det låser på plats med fjäderspänning.

 Tippskydden levereras justerade i 
enlighet med beställd drivhjulsstorlek i 
standardposition. 
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Tippskyddshöjden justeras på följande vis:

• Lossa de 3 skruvarna på tippskyddspedalen. 
• Dra ut eller tryck in den vertikala stången 
•  Fixera den i önskad höjd med en 

insexnyckel.
•  Genomför samma procedur på motsatt  

sida

5 mm insexnyckel.

 Se till att båda tippskydden har samma 
längd. Glipan mellan tippskyddens hjul 
och marken måste vara maximalt 30 mm.

 Tippskydden ska alltid användas för 
brukarens säkerhet.

6.13 DyNor
Dynor monteras och justeras på rullstolen 
med kardborreband. 

 Det är viktigt att man justerar in dynan 
på rätt sätt för bästa möjliga sittkomfort.

 Dynornas klädsel är tvättbar och kan 
återanvändas. följ anvisningarna på 
dynans baksida rörande underhåll och 
skötsel av dynan

6.14 kArDborrEjuSTErING 
för ryGGSTöD

•  Lossa remmarna och placera ryggdynan 
så att brukaren får utrymme och det 
integrerade svankstödet är i rätt läge.

•  Dra åt remmarna så att de följer ryggradens 
kurvatur och ger lite extra stöd längst upp 
på korsbenet. 

6.15 SIDoSTöD
Ryggdynan kan stabiliseras i sidled/förstärkas 
med sidostöd. De monteras på bakprofilerna 
och kan höjd- och breddjusteras för att ge 
brukaren optimalt sidostöd.
För att montera: 

•  Fäll fram ryggen  
till horisontellt  
läge.

•  För in 2 fyr- 
kantiga M6- 
muttrar i rygg- 
profilen. På den  
nedre sidan av  
profilen finns en  
öppning vari  
muttrarna får  
plats i springan. 

•  Tryck muttrarna  
uppåt. 

•  Lägg sidostödet över profilen såsom visas 
i illustrationen och fäst med skruvar i de 
båda fyrkantiga muttrarna. 

•  Justera sidostödets höjd och bredd. Kontrollera 
att ryggstödets dyna täcker sidostöden och att 
inga vassa kanter sticker fram.
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6.16 juSTErING AV ArmSTöD
•  Armstöden justeras genom att 

armstödslåset öppnas.
• Dra upp eller ner armstöden. 
•  En skala på den vertikala profilen hjälper 

till att ställa in höjden likadant på båda 
sidor. 

Armstödet kan justeras bakåt och framåt 
genom att skruvarna under armstödsprofilen 
lossas. Tryck armstödet till önskad position 
och fixera. Mjuka dynor kan dras över 
armstöden. Ta bort dem om ett bord ska 
monteras. 

2 positioneringsskruvar kan användas för att 
begränsa höjden. Positionera dem i önskat 
läge.

6.17 bENSTöD
Netti Dynamic-benstöd med hel fotplatta 
kommer som standard med Netti Dynamic 
S. Universalbenstöd och vinkeljusterbara 
benstöd med fotplatta och vadstöd finns 
också tillgängliga för Netti Dynamic S.

NETTI DyNAmIc S-bENSTöD är 
svängbara och avtagbara. De levereras med 
höjd- och djupjusterbara vadstöd.

funktionsöversikt 
Netti Dynamic-benstöden möjliggör kon-
trollerade Open Kinetic Chain-rörelser (OKC) 
i brukarens nedre extremiteter. Till skillnad 
från med statiska rullstolar kan brukarens 
distala segment få stöd och röra sig. Detta 
bidrar till kontroll över proximala segment, 
särskilt om brukaren inte kan förhindra rörel-
ser på grund av det medicinska tillståndet.

Netti Dynamic S-benstöd tillåter dynamisk: 

•   Plantarflexion av fötterna (benstöden vrids 
framåt).

•   Unilateral förlängning av höften (ett ben-
stöd rör sig neråt).

•   Knäförlängning: (benstöden rör sig framåt).
När tonus minskar stöds de nedre exter-
miteterna mot viloläget.

Benstödsjustering måste göras för varje bru-
kare så att alla unika behov tillgodoses.

Varning: Justeringen ska genomföras av en 
utbildad yrkesperson.
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Netti Dynamic S-benstöd har tagits fram 
särskiltför att kunna hantera ojämna krafter 
från benen. Unilateral förlängning av höften 
(vänster eller höger del av benstödet rör sig 
neråt).

montera benstöden  
på rullstolen. Se till att benstödet har en öp-
pen vinkel vid montering:

Positionera bulten vertikalt in i hålet i ramen 
och vrid den cirka 30 grader utåt för att den 
ska gå att föra in enkelt. Vrid den inåt tills 
den klickar på plats.

När fotplattan är uppfälld finns utrymme för 
förflyttningar.
Fotplattan viks ner från vänster och låses fast 
till höger. Detta ger en stabil plattform för 
fötterna. 

 Håll alltid fotplattan låst när den an-
vänds

Vristselar
Fotplattan har hål som är förberedda för 
att vid behov montera tillbehör som vrist-
selar eller skohållare.
Vristselar är praktiska när ofrivilliga ben-
rörelser gör att fötterna glider av fotplattan.
Vristselar monteras på fotplattan genom 
att fixeringsremmarna träs igenom hålen i 
fotplattan och sedan fixeras med spännen 
på fotplattans undersida.

justering av fotplattans höjd 

Lossa M6-skruvarna som håller ben-
stödens längdprofil på utsidan med en 5 
mm insexnyckel. Justera fotplattan till en 
höjd från toppen på sitskuddens framkant 
till fotplattan som är lika med under-
benslängden.

Se till att det finns tillräckligt med 
utrymme under fotplattan för att rullstolen 
ska kunna passera under mindre hinder. 
Det kan underlätta att luta sitsenheten en 
aning.
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Vadstödets höjd- och djupjustering

Lossa de båda M6-skruvarna som håller fast 
vaddynans arm och skjut upp eller ner de 
båda vaddynorna till önskat läge. Utöver att 
ge vaden stöd ska de också förhindra att föt-
terna glider bakåt från fotbrädan.

Vrid vaddynorna till en vinkel som ger stöd 
åt benet när fotstödet är vinklat. Vaddynorna 
kan röra sig fritt och följa brukarens rörelser 
och justeras efter brukarens benposition.

Justera vaddynans djup genom att lossa M8-
skruven på vaddynans insida. 
Positionera vadplattan bakåt eller framåt tills 
den nätt och jämnt vidrör brukarens vad när 
hens fötter vilar på fotplattan. 
Fötterna ska vila på fotplattan med fötterna 
mitt på.

fotplatta – vinkeljustering

Lossa M8-skruvarna på vänster fotstöd med 
en 5 mm insexnyckel. På så vis kan fotplattan 
roteras. 
Välj en fotplattevinkel som liknar brukarens 
fotvinkel. Dra åt skruvarna ordentligt så att 
fotplattan inte kan röra sig. 

Observera att fotplattan i det dynamiska 
systemet fortfarande möjliggör en del 
framåtrotation för att flexa när brukaren 
sträcker ut fötterna. 

Observera att smörjning varje vecka av gl-
idlängdprofilerna med vitt vaselin är viktigt 
för att säkerställa god funktion hos Netti 
Dynamic-systemets benstöd.

Netti Dynamic SmALL har också följande 
fotstödsalternativ

• Hel fotlåda (se kapitel 5)

Låser benstödsvinkeln

Netti Dynamic-systemets benstödsvinkel 
kan låsas genom att den röda ratten på 
benstödets utsida dras åt. 
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6.18 HuVuDSTöD

Huvudstödet ska justeras så att det nätt och 
jämt vidrör brukarens bakhuvud i avslappnat 
läge.

Höjden på huvudstödet måste justeras så det 
positioneras direkt bakom huvudet.

NETTI mINI-HuVuDSTöD

A – Spak för djupinställning
 B – Vred för vinkelinställning
 C – Spak för höjdinställning
 D – Huvudstödsfäste

•  Placera fyrkantsmuttern i spåret på 
huvudstödets hållare i enlighet med bilden 
nedan.

•  Placera därefter huvudstödet i 
huvudstödshållaren.

•  Höjd och djup för huvudstödet ställs in i 
önskat läge och dra därefter åt.

•  Huvudstödshållaren fästs med fyra skruvar, 
dra åt diagonalt så att hållaren monteras 
med jämnt fördelat tryck på de fyra 
skruvarna. 

justering av huvudstödets djup:
•  Lossa låsspaken uppe på det vertikala 

staget (A).
•  Justera in huvudstödet till önskat läge och 

dra åt.

justering av huvudstödets höjd:
•  Lossa låsspaken på huvudstödets adapter 

(C).
•  Justera in huvudstödet till önskat läge och 

dra åt.

justering av huvudstödets vinkel:
•  Lossa justeringsvredet på baksidan av det 

horisontella staget (B). 
•  Justera in huvudstödet till önskat läge och 

dra åt.

justering av huvudstödet i sidled:
•  Huvudstödets adapter kan flyttas åt både 

höger och vänster, vilket ger möjlighet 
att anpassa inställningen efter brukarens 
behov av huvudstöd.

•  Lossa de fyra skruvarna som håller ihop 
adaptern.

•  Flytta adaptern till önskat läge och fäst 
adaptern genom att dra åt skruvarna 
diagonalt. 
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6.19. körbyGEL

justering av körbygeln:
•  Lossa det röda handtaget på körbygelns 

högra sida.
•  Sväng körbygeln till önskat läge.
•  Lås bygeln i önskad position genom att 

dra åt det röda vredet.  

Se till att låsa bygeln ordentligt.

 Se till att vajrarna till bromsar och tilt/
lutning aldrig böjs tvärt.

 för att körbygeln inte ska vara i 
vägen kan den vridas hela vägen ned 
tills den vidrör stolens rygg.

 Glöm inte att frigöra spakarna när 
huvudstödet ska justeras.

  

 om huvudstödets stativ inte passar 
perfekt i hållaren är förmodligen 
hållaren för hårt eller ojämnt 
monterad. 

 Efter montering av huvudstödet 
ska det dras åt ordentligt med 
den lilla ställskruven i mitten uppe 
på huvudstödets hållare med en 
insexnyckel.

 om huvudstödet verkar vara för 
kort höjdmässigt kan det vridas 
180 ° genom att man lossar 
justeringsvredet på baksidan av 
horisontella staget (b).
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6.20  bromSArNA

Netti Dynamic S med 16” drivhjul är utrustad 
med trumbromsar med 3 driftlägen
• Parkeringsbroms – med fotpedal 
•  Användarstyrda parkeringsbromsar – med 

handtag
•  Ledsagarbromsar med bromshandtag på 

körbygeln 
Parkeringsbromsen – använd av 
ledsagaren: tryck ned fotpedalen. 
• Bromsen inaktiveras genom att pedalen lyfts upp

  Netti Dynamic S med 22” drivhjul har 
ingen fotpedal. 

Användarens parkeringsbroms: tryck 
bromshandtaget framåt:

Ledsagarens bromsar:  
dra handtagen mot körbygeln. På så vis 
kan körhastigheten regleras. 

  Dessa bromsar kan också aktiveras 
som parkeringsbromsar när det lilla 
handtaget på huvudbromshandaget 
trycks framåt samtidigt som det 
stora handtaget dras bakåt. Se till att 
båda parkeringsbromsarna är låsta.

Parkeringsbromsen inaktiveras genom att 
det stora handtaget dras bakåt en gång 
till. 

   Det är extremt viktigt att 
parkeringsbromsarna är låsta när 
brukaren lämnas kvar i rullstolen.

 

   Lämna aldrig brukaren i 
rullstolen utan att aktivera 
parkeringsbromsen.
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juSTErA TrumbromSEN

om bromsarna inte fungerar korrekt:
justera vajern på en eller båda sidor, 
justera ställskruven 2–4 varv utåt. 
Kontrollera sedan bromsarna igen.

om vajern är för lös:
Skruva in ställskruven helt. Spänn vajern 
genom att lossa vajerklämman innan du 
drar vajern längre genom den. Dra åt 
vajerklämman och skruva ut ställskruven 
igen.

1 st 10 mm öppen nyckel.
                     

 för att säkerställa korrekt 
vajerfunktion får dessa inte vara för 
spända.

6.21 byTE AV DEN DyNAmISkA 
cyLINDErN

Den dynamiska cylindern kan behöva bytas 
för justeringar av brukarens vikt och kraft.

Fäll fram stolens rygg genom att koppla ur 
stolsryggen från cylindern. 

Öppna mutter A med en 17 mm öppen nyckel 
och avlägsna cylindern.

Skruva upp cylinderhuvudets fäste B och 
montera fästet i den nya cylindern. 

Skruva fast den nya gascylindern i huvudet 
tills den vidrör tvärbulten utan spel. Lämna 
muttern A lös tills cylindern har rätt djup.

Om cylindern sitter för löst kan du inte lossa 
den med driftshandtaget, om den sitter för 
hårt kommer inte driftshandtaget att låsa fast 
cylindern.

Dra åt muttern A nära huvudet med en 17 mm 
öppen nyckel och dra åt gascylindern orden-
tligt.

Fäll upp ryggen och fäst cylindern i den. Kon-
trollera alla dynamiska funktioner.
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7. DYNAMISKA 
FUNKTIONER

NETTI DyNAmIc-SySTEmET 
möjliggör Open Kinetic Chain-rörelser (OK-C):
n Huvudrörelser
n Ryggrörelser
n Höftrörelser
n Benrörelser
n Fotrörelser

Med korrekt lutningscylinderkraft kommer 
rullstolen att föra tillbaka brukaren till 
normalposition efter en spasm.
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7.1 NETTI DyNAmIc SmALL
mAx förLäNGNING

Huvudstödet tryckt bakåt

Tillbaka i maxlutning

Sits upplyft 

Chassiförlängning

Benstöd upplyfta 
och förlängda

Tiltad fotplatta
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7.2 uTVärDErING ocH VAL 
AV GAScyLINDEr för NETTI 
DyNAmIc-ryGGSTöD 

Ryggstödets position definieras av ryggstö-
dets cylinder. 

mED ryGGSTöDScyLINDErN NETTI  
DyNAmIc frEE kan ryggstödet röra sig 
bakåt till full lutning och ge fullt stöd under 
hela förlängningsrörelsen. När brukaren bör-
jar slappna av flyttar cylindern ryggstödet 
tillbaka till originalläge.
Kraften i den fria cylindern måste anpassas 
individuellt utifrån brukarens kroppsvikt. En 
cylinder som är för stark kommer inte att 
ge ryggen stöd i rörelserna. En cylinder som 
är för svag kommer inte att vara tillräckligt 
stark för att lyfta upp ryggstödet till origi-
nalläge.

ryggstödscylindern Netti Dynamic free – 
LåSNING
Free-cylindern kan låsas i valfritt läge – när 
lutningshandtaget på ryggstödet är i neu-
tralläge. Detta kan vara nödvändigt om sto-
len körs på ojämn mark där en plötslig spas-
tisk rörelse kan göra stolen instabil, eller om 
brukaren vill luta sig bakåt för att vila. 

Om ryggstödet på en rullstol med Free-
cylinder lutas bakåt och låses fast i lutat 
läge är det bara Netti Dynamic-benstöden, 
sitsplattan och huvudstödet som kommer 
att svara på spastiska rörelser.

Om Free-cylindern låses är det viktigt att 
brukaren är korrekt positionerad och inte 
glider framåt, så att skador på benstöden 
inte uppstår.

 Varning: benstöden kan gå sönder 
om de inte är korrekt justerade. Detta 
kan hända om brukarens benförlängn-
ing når änden på benstödets dyna-
miska område, eller om brukaren glidit 
framåt. 

ryggstödscylindern Netti Dynamic free – 
aktivering

Netti Dynamic-systemets dynamiska 
ryggstödslösning aktiveras genom att lut-
ningshandtaget dras bakåt. Se sidan 34 för 
detaljerade anvisningar.

Ryggstödscylindern kan ersättas av en 
annan cylinder (mer/mindre Newton) vid 
behov om brukarens behov eller vikt förän-
dras.

Kontakta din lokala återförsäljare för råd 
om vilken cylinder som ska väljas. I kapitel 
6.20 i denna handbok beskrivs processen 
för att byta gascylinder. 

uTVärDErING AV DE DyNAmISkA 
krAfTErNA I ryGGSTöDETS 
GAScyLINDEr, ANPASSADE 
EfTEr brukArENS STyrkA ocH 
rörELSEmöNSTEr 

En utvärdering av brukaren krävs för att 
gascylindern ska kunna få rätt kraft. 
rätt lösning: Bakcylindern ger stöd till en 
fullständig Open Kinetic Chain-rörelse i 
brukarens rörelsemönster. När brukaren 
börjar slappna av flyttar cylindern ryggstö-
det tillbaka till originalläge.



 

           

 
 
Newton (N) 

 Minimum 
kg 
  

250 
mm 

300 
mm 

350 
mm 

     

100 N 87909 15 kg X X       
200 N 87911 20 kg X X       

300 N 87913 30 kg X X       

400 N 87915 40 kg  X X      

500 N 87917 50 kg   X      

600 N 87919 60 kg   X      
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Hur bedöms och väljs kraften i den 
dynamiska ryggstödscylindern? 

Huvudfaktorer som ska tas i beaktande av 
den utbildade yrkespersonen:

•  Brukarens vikt, bredd och längd
•  Typen och styrkan i kroppsdelens spas-

mer och rörelsemönster 
•  Målsättningar och förbättringar med 

avseende på brukarens ”aktiva vardag” 
och hälsotillstånd.

Brukarens rörelsemönster och muskelto-
nus kan också förändras över tid. Det är 
relevant att utvärdera och övervaka rul-
lstolsanpassningarna och gascylinderns 
kraft utifrån utvecklingen hos brukarens 
rörelsemönster och muskeltonus över tid. 
Om gascylindern är för stark kommer 
brukaren inte att kunna få utrymme för 
sitt rörelsemönster. Detta resulterar i en 
”closed kinetic chain” eller statisk position 
för brukaren. 

Om gascylindern är för svag kommer bru-
karen inte att återgå till den ursprungliga 
sitspositionen efter överkroppsrörelserna.

öVErSIkT öVEr TILLGäNGLIGA DyNAmISkA LuTNINGScyLINDrAr 
ocH SITSbrEDDEr 
brukarens bredd är en indikator att beakta gällande val av minsta gasfjädertryck.
brukarens vikt är en indikator att beakta gällande val av minsta gasfjädertryck. Fjädern 
måste vara så stark att den kan lyfta brukaren till upprätt läge efter förlängning.

Brukar-
vikt

Artikel-
nummer  
för Free-
cylinder

Fria rörelser 
ryggstöd  

cylindermodeller 
låsbara 

Sitsbredder
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NyckELorD GäLLANDE LuTNING AV 
SITS ocH ryGGSTöD På STATISkA 
komforTruLLSToLAr, ocH VANLIGA 
fuNkTIoNEr HoS DyNAmISkA ruLLSToLAr

Lutningsfunktionerna är de huvudsakliga 
fördelarna hos en komfortrullstol. Med dem 
kan sittställningen varieras när brukaren sitter i 
rullstolen.  

Vi har granskat kliniska resultat kopplade till 
lutning och kommit fram till att flera studier 
och riktlinjer för bästa praxis visar att lutnings-
funktionerna spelar en viktig roll när skav och 
glidning ska undvikas: 

Luta först sitsen och sedan ryggstödet. När 
brukaren åter flyttas till upprätt läge ska först 
ryggstödet och sedan sitsen vinklas tillbaka. 
Det verkar som om det mesta av skavet upp-
står när brukaren går till upprätt läge från en 
liggande position.

7.3 TILTA SITSENHETEN ANVäND 
TILTHANDAGET: 

Tryck på körbygelns vänstra handtag och 
lägg vikt på körbygeln för att luta sitsenheten 
med en av dina händer samtidigt som du har 
ögonkontakt med brukaren och lägger andra 
handen på armstödet. 
Rätt relativ vinkel mellan kroppsdelarna förblir 
desamma när sitsenheten är lutad.

När du släpper handtaget kommer sitsen-
heten förbli i aktuell vinkel. För att föra 
upp sitsenheten kan du bara trycka på 
handtaget så kommer lutningscylindern att 
lyfta upp sitsen åt dig.

En bakåtlutad sits ger en brantare lut-
ningsvinkel i förhållande till marken och 
förhindrar att brukaren glider. 

Sittenheten kan tiltas mellan 0 ° och +35 °.
På stolens sida finns en tiltskala.

Tiltskylten är placerad  
på körbygeln:

 Sitsens och ryggstödets vinkel får 
aldrig justeras utan tippskydd i bruk. 

 för att säkerställa korrekt 
vajerfunktion får dessa inte vara för 
spända.
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mINSkA rISkEN för GLIDNINGAr, 
SkAV ocH TryckSår: 

Lutningsvinkeln ska användas för att ge 
brukaren en varierad sittställning. Det är 
allmänt känt att ryggstödets lutning inte 
ska justeras när vinkeln anpassats efter 
brukarens bästa sittställning. 
Nackens och ryggens muskler ska vara så 
avslappnade som möjligt för att brukaren 
inte ska glida och en ändrad lutningsvin-
kel från originalläget kommer att försämra 
kroppens position och öka nackmuskler-
nas spänning. 

 om ryggstödets lutningsfunktion ska 
användas i transportsituationer eller 
andra situationer är det mycket vik-
tigt att lutningsvinkeln justeras till-
baka till den korrekta originalvinkeln 
så fort brukaren är tillbaka till vanlig 
sittställning. 

 Felaktig användning av lutningsfunk-
tionerna ökar riskerna för glidning 
vilket innebär ökade risker för skav 
(vertikala och horisontella krafter) och 
trycksår. 

7.4 LuTA SToLEN bAkåT mED 
LuTNINGSHANDTAGET: 

Tryck på körbygelns högra handtag 
och lägg vikt på körbygeln för att luta 
ryggstödet med en av dina händer samti-
digt som du har ögonkontakt med bruka-
ren och lägger andra handen på armstö-
det. Sittenheten kan lutas mellan  
0 ° och +35 °.

När du släpper handtaget kommer 
ryggstödet förbli låst i aktuell vinkel.

DyNAmISk ryGG:

 för att ryggen ska röra sig dynamiskt 
måste lutningshandtaget aktiveras.

Dra lutningshandtaget hela vägen till 
körbygeln, det röda handtaget klickar 
automatiskt på plats. Släpp.
Handtaget stannar kvar tätt mot kör-
bygeln och det dynamiska systemet är 
aktivt.

För att inaktivera dynamisk lutning try-
cker man bara in handtaget och det lilla 
röda handtaget igen. Det lilla röda hand-
taget frigörs och handtaget återgår till 
det fasta läget och ryggen är fixerad.

Lutningsskylten är placerad på körbygeln, 
se föregående kolumn.

På lutningshandtaget sitter en etikett 
med en påminnelse om att ryggstödet 
ger dynamiska funktioner när lutning-
shandtaget är aktiverat och att ryggen är 
fixerad när handtaget är öppet.
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DyNAmISk SITSPLATTA:
SITSPLATTANS LåS
Den dynamiska sitsplattan svängs upp 
roterande i framkant. Höftremmen är fix-
erad i sitsplattan och när brukaren som 
bär remmen aktiverar förlängningen följer 
sitsplattan med. Efter förlängningen sjun-
ker brukaren tillbaka till samma position på 
sitsen.
I vissa fall kan det vara nödvändigt att av 
säkerhetsskäl låsa sitsens rörelser. Detta kan 
exempelvis vara när rullstolen körs på ojämn 
mark där en plötslig spastisk rörelse kan få 
stolen och brukaren att tappa balansen. 
Sitsplattans lås är mycket enkelt att använ-
da. Avlägsna snabbkopplingsaxeln genom 
att trycka huvudet för att lossa den och 
flytta den från det vertikala läget och trycka 
in den i det horisontella läget.

 kom ihåg att låsa upp sitsplattan när 
du är tillbaka på jämn mark så att Netti 
Dynamic-systemet kan arbeta.

DET DyNAmISkA bENSTöDETS LåS
   De dynamiska benstöden 

kan låsas genom att den 
röda ratten på benstödets 
utsida dras åt. 

8. MANÖVRERING 
8.1 ALLmäN TEkNIk

Rullstolens köregenskaper påverkas 
av stolens vikt och balans. Brukarens 
vikt, storlek och sittställning har också 
stor inverkan. Dessutom påverkas 
köregenskaperna av hjulens placering. 
Ju mer av vikten som är placerad över 
drivhjulen desto lättare är det att manövrera. 
Rullstolen blir väldigt tung att köra om 
mycket av vikten är placerad över länkhjulen. 
Se kapitlet – sitsdjupjustering – för 
information om hur stolen balanseras.

kör EN ruLLSToL mED NETTI 
DyNAmIc-SySTEmET
 

När en rullstol med Netti Dynamic-
systemet körs är försiktighet obligatorisk. Se 
upp för hinder som kan vara inom räckhåll 
när rullstolens dynamiska delar är helt ut-
fällda. Annars kan brukaren, tredje part eller 
omgivande miljö skadas. Se alltid till att rul-
lstolen är välbalanserad eftersom balansen 
kan förändras om rullstolen plötsligt fälls ut 
helt.

VID EN kANT:
Närma dig alltid kanten långsamt så 

att länkhjulen inte slår i kanten hårt. Stöten 
kan göra att brukaren ramlar ur stolen. 
Länkhjulen kan skadas.

körA NEr för TrAPPSTEG/
TroTToArkANTEr

Kom ihåg att aldrig köra ner för kanter 
som är högre än 30 mm. Benstöden kan 
då slå i marken först. Du kan då förlora 
kontrollen över rullstolen och benstöden kan 
gå sönder. 
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körNING På mjukT, ojämNT 
ELLEr HALT uNDErLAG kan göra 
säker manövrering svårare eftersom hjulen 
kan tappa fästet och vilket gör det svårt att 
kontrollera rullstolen. 

PArkErING:
Öka rullstolens markstorlek och stabilitet 
genom att dra stolen cirka 100 mm bakåt så 
att länkhjulen pekar framåt.

Vårdare:
om brukaren lämnas ensam i rullstolen ska 
alltid bromsarna låsas och tippskydden vara 
vända neråt.

8.2 körTEkNIk - uPP öVEr EN 
kANT -

VårDArE Som kör frAmLäNGES 
uPP öVEr EN kANT:
• Kontrollera att tippskydden är vända uppåt.
• Luta rullstolen bakåt.
•  Balansera rullstolen på drivhjulen och skjut 

stolen framåt tills länkhjulen är uppe på 
kanten. 

•  Lyft i körhandtagen och skjut rullstolen upp 
över kanten.

Vänd tippskydden neråt.

brukArE Som kör bAkLäNGES 
uPP öVEr EN kANT:
Denna teknik är bara användbar om steget 
är lågt. Dessutom måste frigången mellan 
fotplattor och mark vara tillräcklig.
•  Kontrollera att tippskydden är vända 

uppåt.
•  Kör rullstolen baklänges mot kanten.
•  Ta ett stadigt tag i drivringarna och flytta 

kroppen framåt samtidigt som du drar.

Vänd tippskydden neråt. 

VårDArE Som kör bAkLäNGES 
uPP öVEr EN kANT:
•  Kontrollera att tippskydden är vända 

uppåt.
• Dra rullstolen bakåt mot kanten.
•  Luta rullstolen bakåt så att länkhjulen 

lättar från marken.
•  Dra upp rullstolen över kanten och 

fortsätt bakåt tillräckligt länge för att 
sätta ner länkhjulen uppe på kanten.

Vänd tippskydden neråt. 

8.3 körTEkNIk - NEr för EN 
kANT -
VårDArE Som kör frAmLäNGES 
NEr för EN kANT:
• Kontrollera att tippskydden är vända 
uppåt
•  Luta rullstolen bakåt så att länkhjulen 

lättar från marken.
•  Kör försiktigt ner för kanten och luta 

rullstolen framåt så att länkhjulen åter får 
kontakt med marken.

Vänd tippskydden neråt.

VårDArE Som kör bAkLäNGES 
NEr för EN kANT:
•  Kontrollera att tippskydden är vända 

uppåt.
•  Flytta rullstolen bakåt mot steget.
•  Kör försiktigt ner för steget och flytta 

rullstolen bakåt på drivhjulen tills 
länkhjulen är fria från steget.

•  Sätt ner länkhjulen på marken.

Vänd tippskydden neråt.
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8.4 köTEkNIk - LuTANDE 
uNDErLAG -
Viktigt att tänka på när man kör uppåt 
eller neråt för att undvika att stolen tippar.

 Sväng inte rullstolen mitt i en 
sluttning.

kör alltid så rakt som möjligt.

 Det är bättre att be om hjälp än att 
ta risker.

köra uppför:
Luta överkroppen framåt för att bibehålla 
balansen på rullstolen.

köra nerför:
Luta överkroppen bakåt för att bibehålla 
balansen på rullstolen. Kontrollera 
rullstolens hastighet genom att klämma 
om drivringarna. Använd inte bromsarna.

8.5 körTEkNIk - uPP för 
TrAPPor -

be alltid om hjälp. 

 Använd aldrig rulltrappor, inte ens 
med hjälp av vårdare.

bakåt, med assistans.
•  Kontrollera att tippskydden är vända 

uppåt och att körbygeln sitter ordentligt 
fast.

•  Dra rullstolen bakåt mot trappans första 
steg.

•  Luta rullstolen bakåt på drivhjulen. 
•  Dra långsamt upp rullstolen för 

trappsteget ta ett steg i taget och var 
noga med att hålla balans på drivhjulet.

•  Efter trappans översta steg drar du 
rullstolen bakåt tillräckligt långt för att 
säkert kunna sätta ner länkhjulen på 
golvet.

Vänd tippskydden neråt.

 Lyft inte rullstolen med hjälp av 
benstöden.

 Lyft inte rullstolen med hjälp av 
armstöden.

 om det finns tillgång till två vårdare 
kan en person hjälpa till genom att 
lyfta i den främre ramen.

         för att undvika att överbelasta 
ryggen bör vårdarna använda 
benstyrka när rullstolen behöver 
bäras.
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8.6 körTEkNIk - NEr för 
TrAPPor -

 Använd aldrig rulltrappor, inte ens med 
hjälp av vårdare.

framåt, med assistans
•  Kontrollera att tippskydden är vända uppåt 

och att körhandtagen sitter ordentligt fast.
•  Kör rullstolen framåt till det första 

trappsteget.
•  Luta rullstolen bakåt på drivhjulen. 
•  Ha ett stadigt grepp om körbygeln och 

håll balansen på drivhjulen, fortsätt ner för 
trappan, ett steg i taget. 

•  Efter trappans nedersta steg placeras 
länkhjulen på golvet.

Vänd tippskydden neråt.

 Lyft inte rullstolen med hjälp av 
benstöden.

 Lyft inte rullstolen med hjälp av 
armstöden.

 om det finns tillgång till två vårdare kan 
en person hjälpa till genom att lyfta i 
den främre ramen.

         för att undvika att överbelasta ryggen 
bör vårdarna använda benstyrka när 
rullstolen behöver bäras.

8.7 förfLyTTNING AV 
brukArE
Tekniker för att flytta en person till/från 
rullstolen bör tränas ordentligt med alla 
inblandade personer. Här följer några 
viktiga råd för att förbereda stolen:

mED ELLEr uTAN VårDArE – I 
SIDLED.
INNAN förfLyTTNING:
•  Rullstolen ska placeras så nära 

förflyttningens destination som möjligt.
•  Dra rullstolen bakåt 50–100 mm i så att 

länkhjulen pekar framåt.
• Lås bromsarna.
•  Avlägsna benstöden och tryck ner 

armstöden från den sida förflyttningen 
ska ske ifrån.

mED ELLEr uTAN VårDArE – 
frAmåT.
INNAN förfLyTTNING:
•  Rullstolen ska placeras så nära 

förflyttningens destination som möjligt.
•  Dra rullstolen bakåt 50–100 mm i så att 

länkhjulen pekar framåt.
• Lås bromsarna.
• Avlägsna benstöden
• Luta stolen framåt.
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mED EN LyfTANorDNING:
INNAN förfLyTTNING TILL SToLEN:
• Luta stolen bakåt
• Avlägsna huvudstödet
• Avlägsna benstöden
• Öppna ryggstödets vinkel en aning
•  Sätt tillbaka komponenterna när 

förflyttningen är slutförd.

 Stå aldrig på fotplattorna eftersom 
det finns risk att rullstolen tippar 
framåt.

8.8 TyNGDPuNkT
Justera tyngdpunkten genom att ändra 
drivhjulens position i drivhjulsfästet.
• Flytta drivhjulet.
• Justera bromsarna.

När drivhjulen flyttas framåt blir det enklare 
att manövrera rullstolen men risken för fall 
bakåt ökar. 

 Tyngdpunkten kan också ändras 
genom att sitsvinkel och/eller 
ryggstödets vinkel justeras.

Använd alltid tippskyddet.

 

8.9 LyfTA ruLLSToLEN

•  Rullstolen får bara lyftas i chassit och 
körbygeln/körhandtagen. Lyftpunkterna 
markeras med symbolen ovan.

 Lyft aldrig rullstolen i ben- eller 
armstöden. De kan lossna och orsaka 
personskador hos brukaren och 
rullstolen skadas vid fall.

8.10 cAmbErVINkEL

Netti Dynamic S har som standard ingen 
cambervinkel. När 16” drivhjul byts mot 22” 
drivhjul ger det fordrade förlängningsfästet 
till hjulramen en cambervinkel på 4° för de 
hjulhål som används. 

 Byte av drivhjul måste göras av 
behörig personal.
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9. TRANSPORT
Barnstolarna för biltransport är utvecklade och 
testade för maximal säkerhet för unga brukare. 
Använd så långt som möjligt denna sortens sits 
och säkra brukaren med bilens säkerhetsbälten 
när brukaren transporteras i bil.

9.1 fäLLNING för TrANSPorT
När rullstolen inte används kan den fällas 
samman i enlighet med nedanstående 
beskrivning. Lägg stolen i bagageutymmet 
eller bilens baksäte. Spänn fast alla delar och 
chassit med säkerhetsbälte.
• Avlägsna sitsen och ryggdynorna.
•  Avlägsna huvudstödet (kapitel 6.17)
•  Fäll ner körbygeln (Chapt. 6.18)
•  Vänd tippskydden uppåt (kapitel 6.12)
•  Tryck ner armstöden (kapitel 6.15)
•  Avlägsna benstöden (kapitel 6.16)
•   Skruva loss stjärnhjulet på fästet för 

ryggstödscylindern och fäll fram ryggstödet 
mot sitsen (kapitel 6.7)

9.2 TrANSPorT I bIL

Netti Dynamic S har krocktestats på millbroo-
ke Proving Ground i England och är godkänd 
i enlighet med ISo 7176-19:2008 för använd-
ning som sits i bil. maximal brukarvikt 75 kg.  

Innan Netti Dynamic S används som säte i bil 
ska alla delar och tillbehör som kan lossna vid 
en olycka plockas av. Använd alltid lämpligt 
fastsättningssystem för rullstol och brukare 
(ISO 10452:2012) som gör att rullstolen 
förankras i fordonet. Netti Dynamic S är 
krocktestad och godkänd med ett kombinerat 
fästsystem, W120/DSIR, för rullstol och brukare 
som utvecklats av Unwin Safety Systems. För 
mer information: www.unwin-safety.com

fIxErA ruLLSToLEN

Remmarnas vinkel bör vara nära 45 ° mot 
golvet. Dra åt ordentligt. Lås bromsarna. 

Använd alltid bilens säkerhetsbälten 
för rullstolsbrukaren. Rullstolens 
korrigerande remmar  
och selar är inte  
säkerhetsbälten.

Se till att  
säkerhetsremmarna l 
igger an mot  
brukarens kropp (och inte över armstödet 
eller hjul etc.)

Lås ben- och ryggstödens dynamiska 
funktioner om rullstolen ska används som 
stol i en bild. Plötsliga spastiska rörelser 
kan skada andra passagerare.

Netti Dynamic S är krocktestad utan 
hjälpmotor eller liknande. Om en hjälpmo-
tor, trappklättrare etc. monteras vid senare 
tillfälle, kontrollera om denna hjälputrust-
ning är krocktestad och godkänd för rull-
stolar som används som säte i bil. Om inte 
måste denna demonteras om rullstolen ska 
används som stol i ett fordon.

Netti Dynamic S har krocktestats och 
godkänts med Netti-dynor. Använd alltid 
Netti-dynor om rullstolen ska används 
som stol i ett bil.

Ett korrekt monterat Netti-huvudstöd 
är mycket stabilt men kan inte ersätta ett 
godkänt bilhuvudstöd.

 Använd aldrig rullstolen som säte i bil 
om den varit inblandad i en krock.  

I framkant ska remmar 
virande runt den 
vertikala ramstången 
bakom framhjulen 
användas. Dra ut och 
framåt. Klistermärken 
visar var remmarna ska 
fästas.

På stolens 
baksida måste 
bilfixeringsfästen 
monteras på 
hjulfästena. 

Fästet har 
artikelnummer 
88203.

Använd krokar 
för att fästa 
bilremmarna i 
bilfixeringsfästena.
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10. UNDERHÅLL
10.1 uNDErHåLLS-
ANVISNINGAr

reservdelar:
Netti-rullstolar består av moduler. Alu 
Rehab lagerför alla reservdelar och 
kan leverera dessa med kort varsel. 
Monteringsanvisningar medföljer alla 
reservdelar.
Delar som kan hanteras av användaren 
är markerade i reservdelskatalogen som 
kan laddas ner via se.My-Netti.com. Vid 
behov och förfrågan kan dessa delar även 
demonteras och skickas till tillverkaren/
återförsäljaren.

 komponenter som rör hjulramen får 
endast åtgärdas av tillverkaren eller 
auktoriserad serviceverkstad. 

 

 kontakta din återförsäljare om defekter 
eller skador uppstår.

 kontrollera och efterdra skruvar och 
muttrar med jämna mellanrum.

 Sand och vägsalt (halkbekämpning) 
kan orsaka skador på drivhjulens och 
länkhjulens lager.  rengör rullstolen 
noga efter användning.

 För reparation av mindre lackskador 
och färgskiftningar kan originalfärg 
beställas från Alu Rehab: Kontakta din 
återförsäljare om du vill beställa.  

*  Som tumregel ska alla rörliga delar 
och lager smörjas med olja. Alu Rehab 
rekommenderar vanlig cykelolja.

  

9.3 TrANSPorT I fLyGPLAN

Rullstolen Netti Dynamic S kan utan 
restriktioner transporteras i flygplan.
Rullstolen Netti Dynamic S är utrustad 
med två gasfjädrar. Dessa är emellertid inte 
klassade som farligt gods.

I motsats till de allmänna anvisningarna 
för farligt gods UN3164, stipulerar IATA-
DGR (specialreglering A114) att gods som 
innehåller gas och är tänkt att fungera som 
stötdämpare (inklusive energiabsorberande 
utrustning eller pneumatiska fjädrar) INTE 
är belagda med transportrestriktioner. De 
ersätts alltså av följande krav:
a) alla artiklar har en gasvolym som inte 
överstiger 1,6 liter och ett laddtryck som 
inte överstiger 250 bar, där produkten av 
kapaciteten uttryckt i liter och laddtrycket 
uttryckt i bar inte överstiger 80.
b) Alla artiklar har ett minsta sprängtryck 
som är 4 gånger laddtrycket vid +20 
grader Celsius för produkter som inte 
överskrider 0,5 l gasutrymmeskapacitet.
c) Alla artiklar är tillverkade av material 
som inte fragmenteras. 
d) Alla artiklar har tillverkats i enlighet med 
de kvalitetsstandarder som godkänts av 
ansvarig nationell myndighet
e) Det är fastställt och bevisat att 
artikeln släpper på trycket genom 
en brännbar tätning eller annan 
tryckavlastningsanordning på ett 
sådant sätt att artikeln inte kommer att 
fragmentera eller fungera som en raket.
 

9.4 rESor mED 
koLLEkTIVTrAfIk

Rullstolen ska placeras på en speciell 
yta för rullstolar. Rullstolen ska placeras 
med ryggen mot färdriktningen. Stolens 
baksida ska vara placerad mot ett fast 
föremål såsom säten eller en vägg. Se 
till att brukaren enkelt kan greppa ett 
handtag/räcke. Använd remmar och selar 
i stolen för att hålla fast brukaren. Använd 
säkerhetsbälten för att säkra brukaren om 
sådana finns i fordonet.
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frekvens Varje 
vecka

Varje 
månad

Sök av med avseende 
på lösa skruvar, 
defekter/skador, till 
exempel trasiga/
försvunna delar

X

Rengör rullstolen X

Olja lager* X

Tvätta dynor X

Kontrollera 
tippskyddsfunktionen

X

Kontrollera 
bromsjusteringen

X

Smörj vertikala 
benstödsprofiler med 
vitt vaselin

X

Kontrollera däckens 
mönsterdjup

X

10.2 rENGörING ocH TVäTT 
1.  Avlägsna sitt- och ryggdynan innan 

rullstolen rengörs.
2.  Tvätta rygg- och sitsdynor i enlighet med 

dynornas anvisningar.
3.  Gör rent ramen med vatten och en trasa.
4. Vi rekommenderar att man använder ett 
skonsamt rengöringsmedel.
5.  Rengör rullstolen noga med rent vatten 

för att avlägsna allt rengöringsmedel.
6.  Använd T-sprit för att ta bort eventuella 

smutsrester
rENGörING AV DyNor:

KÄRNA

Tvättning Handtvätt 40 ºC

Desinficering Virkon S

Autoklav 105 ºC

Torkning Krama

Lufttorka stående på 
kant

YTTRE KLÄDSEL

Tvättning Maskintvätt 60 ºC

Torkning Torktumla max 85 ºC

DESINfIcErING AV ruLLSToLEN

Avlägsna dynorna 
(se separata tvättanvisningar).

Använd en trasa med väteperoxid eller 
teknisk sprit (isopropanol) och torka rent 
hela stolen.

Rekommenderad väteperoxid: 
NU-CIDEX ”Johnson&Johnson”

10.3 LåNGTIDSförVArING
Om rullstolen ska förvaras oanvänd under 
en längre period (mer än 4 månader) 
behöver inga speciella åtgärder vidtas.  Vi 
rekommenderar att rullstolen rengörs innan 
den förvaras. 
Innan den åter börjar användas måste 
underhållsanvisningarna följas. 
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11. FELSÖKNING

Symptom orsak/åtgärd referens i 
manual

rullstolen drar 
snett

• Lagerhusets vinkel kanske inte är 90 °
• Kontrollera att länkhjulen är i samma höjd
• En av bromsarna är för hårt åtdragen
• Brukaren sitter väldigt snett i stolen
• Brukaren är kanske starkare i den ena kroppshalvan

6.4
6.4
6.19

rullstolen är 
tung att köra   

• Drivhjulen kan vara felaktigt monterade
• Ta bort smuts från länkhjulen och gafflarna
• För stor vikt är placerad över länkhjulen
  (Justera tyngdpunkten genom att flytta drivhjulen bak)

6.6

8.8

Det är svårt 
att svänga 
rullstolen

• Kontrollera att länkhjulen inte är för hårt åtdragna
• Justera lagerhusets vinkel
• Stor vikt över länkhjulen
• Justera tyngdpunkten

6.4
6.4

8.8

Länkhjulen 
vobblar

• För stor vikt är placerad över länkhjulen 
   (justera tyngdpunkten)
• Länkhjulen är inte korrekt åtdragna
• Kontrollera att framgafflarna är monterade i samma höjd
• Lagerhusets vinkel kanske inte är 90 °

8.8
6.4
6.4 
6.5

Drivhjulen 
rullar inte lätt

• Rengör och smörj axeln

6.6

bromsarna tar 
dåligt

• Justera bromsarna  6.19

rullstolen 
känns "skakig"

• Kontrollera skruvar och justeringspunkter generellt

 kontakta återförsäljaren för information om auktoriserade serviceverkstäder som kan 
hjälpa till om felsökningen inte löser problemet.

kontakta din återförsäljare om du behöver reservdelar.

 om ändringar ska göras som påverkar ramens konstruktion måste detta först 
godkännas av återförsäljaren/tillverkaren innan ombyggnadsarbetet påbörjas.
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12. TESTER OCH 
GARANTI

12.1 TESTEr

Netti Dynamic S har testats och är godkänd 
för användning både inomhus och utomhus. 
Rullstolen är CE-märkt.

maximal brukarvikt: 75 kg 

Testerna utförs av TÜV SÜD Product Service 
GmbH i enlighet med DIN EN 12183: 2014.

Netti Dynamic S har krocktestats på 
Millbrooke Proving Ground, Bedford, 
Storbritannien, i enlighet med ISO 7176-
19:2008
Maximal brukarvikt vid användning som säte 
i bil är 75 kg.

 Vid montering av tillbehör, såsom 
hjälpmotor, ska utrustningens vikt dras 
från den maximala brukarvikten.

 Specifikationerna kan variera mellan olika 
länder.

12.2 GArANTI

Alu Rehab lämnar 5 år garanti på alla 
chassidelar och på tvärstagen.  På övriga 
CE-märkta delar, utom batteri, lämnas 2 år 
garanti.  

Alu Rehab ansvarar inte för skador som 
uppkommer på grund av felaktig eller 
icke-fackmannamässig montering och/
eller reparation, försummelse, slitage, 
montering av rullstolen utförd av personer 

eller institutioner som inte godkänts av Alu 
Rehab eller användning av reservdelar som 
levererats av tredje part.  
I ovanstående fall förverkas all garanti.

12.3 rEkLAmATIoNEr

•  Alla reklamationer ska göras hos 
återförsäljaren. Observera att 
köpehandlingarna ska vara korrekt ifyllda 
och undertecknade för att styrka tid och 
plats för köpet av rullstolen.

•  Normalt anses defekter vara en orsak till 
reklamation. Återförsäljaren och Alu Rehab 
har beslutanderätt om huruvida en defekt 
ska repareras eller om kunden har rätt till 
reducerat pris på grund av defekten.

•  Detta beslut baseras på en bedömning 
av defekten. 14 dagar efter inlämnad 
reklamation erhåller kunden en rapport 
från återförsäljaren och/eller Alu Rehab 
om hur defekten ska hanteras.

•  Reklamationer ska göras så fort defekten 
upptäcks.

 Normalt slitage, felaktig användning 
eller felaktig hantering/montering är 
inte en grund för reklamation.

 brukaren ska använda, underhålla och 
hantera rullstolen så som beskrivs i 
manualen.

12.4 SPEcIALjuSTErING/
ANPASSNINGAr

Specialjusteringar/anpassningar definieras 
som alla justeringar som inte beskrivs i 
denna manual. 

Rullstolar som special-/individanpassas av 
kunden får inte behålla den CE-märkning 
som utfärdas av Alu Rehab A.S Norge. I så 
fall kommer garantin som ges av Alu Rehab 
A.S Norge sluta gälla. 



Modell: Netti Dynamic S
Språk: Svenska version: 2018-0544  se.My-Netti.com

Om det råder tveksamheter kring 
specialmontering och anpassningar, 
kontakta Alu Rehab A.S.

 om du har behov som vårt 
standardsortiment av rullstolar 
inte tillgodoser ber vi dig kontakta 
kundtjänst för information om möjliga 
specialjusteringar eller individuella 
lösningar.

 

12.5 kombINATIoNEr mED 
ANDrA ProDukTEr

Kombinationer av Netti och andra 
produkter som inte tillverkas av Alu Rehab 
A.S
I sådana fall gäller generellt att CE-
märkningen för alla aktuella produkter 
slutar gälla.
Dock har Alu Rehab A.S ingått avtal 
med vissa tillverkare om godkända 
kombinationer. 

 för mer information hänvisas till din 
återförsäljare eller kontakta Alu rehab 
A.S Norge direkt.

ProDukTANSVAr
Netti Dynamic S med olika konfigurationer 
av Netti-utrustning har testats och 
riskutvärderats av Alu Rehab. 
Modifieringar eller utbyten får inte göras 
på rullstolens säkringspunkter eller på 
konstruktions- eller chassidelar utan att 
rullstolstillverkaren Alu Rehab konsulteras.
Modifieringar eller utbyten av komponenter 
från tredje part på Netti Dynamic SMALL 
kräver riskutvärdering och godkännande 
av produktansvar och säker användning av 
rullstolen från tillverkaren som genomför 
bytet eller modifieringen.

12.6 SErVIcE ocH 
rEPArATIoNEr

Kontakta din lokala återförsäljare för 
information om service och reparationer i 
ditt område.

 Ett unikt ID-nummer/serienummer 
finns på underramen på stolens 
vänstra sida.

 En reservdelskatalog för den 
aktuella rullstolen kan erhållas hos 
återförsäljaren eller laddas ner via 
se.my-Netti.com

 En renoveringsmanual för den 
aktuella rullstolen kan erhållas hos 
återförsäljaren eller laddas ner via 
se.my-Netti.com 

Information om produktsäkerhet 
och eventuella återkallade produkter 
publiceras på vår webbplats www. se.My-
Netti.com
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13. MÅTT OCH VIKT

Storlek* Standardsits-
djup**

ryggstöds-
höjd***

Totalbredd = 
transportbredd

Vikt

250 mm 250–350 mm 375 mm 406 mm 28 kg

300 mm 250–350 mm 375 mm 456 mm 29,2 kg

350 mm 250–350 mm 375 mm 506 mm 31,2 kg

*  Uppmätt mellan ramrörens kanter – identiskt med avståndet mellan skörtskydden.
**  Uppmätt från framkanten på sitsplattan till ryggstödets led utan dyna. Om Netti 

Superstabil S-ryggdyna används ska cirka 30 mm dras av.
*** Uppmätt från framkanten på sitsplattan till toppen av ryggstödets kardborrar.

Vikten är inklusive drivhjul, länkhjul och armstöd. utan dynor.

maximal brukarvikt är 75 kg. Vid användning som säte i bil: Maximal brukarvikt 75 kg

 Vid montering av tillbehör, såsom hjälpmotor, ska utrustningens vikt dras från den 
maximala brukarvikten.

Återförsäljare:
Serienummer:
Leveransdatum:
Återförsäljarens 
stämpel:
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Netti Rullestoler

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp Stasjon
NORWAY

T: +47 51 78 62 20 
post@My-Netti.no

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry

T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19 
info@My-Netti.com

MOBILE FAMILY

DYNAMIC SYSTEM
C O M F O R T

Manufacturer: Distributor:

Denna produkt uppfyller kraven i  
93/42/eec för medicinska produkter. 

UM0122SE 
2018-05

genoM saMarbete skapar vi 
enkla lösningar och  
gör Det goDa livet Möjligt

kontakta oss gärna på:


