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1. INTRODUKTION

Kort om Netti Dynamic System   
konceptet:
Vad är sittande enligt Netti Dynamic?

Netti Dynamic System är en komfort- 
rullstol som tillåter kontrollerade Open 
Kinetic Chain (OK-C) rörelser hos   
användaren.
Statiska komfortrullstolar anpassas för 
att stödja användarens distala segment. 
OK-C konceptet tillför i tillägg till   
detta ett extra effekt genom att de  
distala segmenten kan röra sig, med en 
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
medicinskt tillstånd.

Netti Dynamic System är ett modulärt 
system som kan anpassas och justeras i 
enlighet med användarens behov.

Netti Dynamic System och dess kompo-
nenter kan användas för rullstols-  
användare med ofrivilliga rörelser.

Exempel på ofrivillig rörelser är:

- Dystoni (ofrivilliga, ihållande eller     
  intermittenta muskelsammandrag-    
  ningar som kan orsaka vridande     
  och repetitiva rörelser, onormal     
  kroppshållning eller båda. Muskel-    
  tonus varierar från normal, låg       
 (hypoton) eller hög (hyperton).
- Atetos (långsamma, ofrivilliga   
  vridande rörelser)
- Chorea (snabba, oregelbundna     
  ryckande rörelser)
- Tremor (Detta är en rytmisk rörelse  
  av en del av kroppen)
- Hemiballism (Dessa är vilda /         
  kastande rörelser av en arm eller         
  ben, vanligtvis förekommer som ett  
  resultat av en cerebrovaskulär     
  händelse)
- klonus (snabba muskelryckningar    
  som ofta är repetitiva)

Innan du använder Netti Dynamic 
System (NDS) eller någon av dess 
komponenter, bör en kartläggning av 
användaren och sittproblematiken 
utföras av en utbildad terapeut med 
produktkännedom.

På nästa sida finns en översikt med 
möjliga kombinationer baserad på 
diagnos med förslag av Netti  
Dynamic System komponenter som 
kan användas. 
Vi betonar att detta är en översikt 
över möjliga tillämpningar och
möjliga produkt alternativ / förslag 
av Netti Dynamic System eller  
komponenter. Den slutliga lösningen 
skall vara baserat på resultaten av en 
enskild sittanalys, som utförs av en 
utbildad professionell med produkt-
kännedom.
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  CP ALS CVA Intel 
Disorder Parkinson’s MS TBI SCI Hunting-

ton  
Dystonia v v v   v v v   v  
Athetosis v   v       v   v  
Chorea v   v           v  
Tremor v   v   v v v v v  
Hemiballism     v       v      
Clonus v   v     v   v v  

Stereotypic 
Movement Disorder 

v 
    

v     v     
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Vilken typ av ofrivilliga rörelser kan du förvänta dig med följande diagnoser?

VILKEN TYP AV NETTI DYNAMIC SYSTEM KONFIGURATION BÖR ÖVERVÄGAS?

Innan ett val av produkt görs bör en sittanalys utföras av en utbildad terapeut.

1. Om brukaren uppvisar ofrivilliga rörelser endast i de nedre extremiteterna, bör 
Netti Dynamic benstöd övervägas, detta kommer att vara en dynamisk kompo-
nent som monteras på en Netti III, Netti 4U CED / S eller en Netti Mobile.

2. Om brukaren uppvisar ofrivilliga rörelser endast i överkroppen, bör Netti
Dynamic ryggvinklingssystem övervägas, detta kommer att vara en dynamisk 
komponent som monteras på en Netti III, Netti 4U CED / S eller en Netti Mobile.

3. Om brukaren uppvisar ofrivilliga rörelser av endast nacke/huvudet, bör Netti
Dynamic huvudstöd övervägas, detta kommer att vara en dynamisk komponent 
som monteras på en Netti III, Netti 4U CED / S eller en Netti Mobile.

4. Om brukaren uppvisar ofrivilliga rörelser av huvudet och bålen, bör Netti 
Dynamic ryggvinklingssystem i kombination med Netti Dynamic huvudstöd
övervägas, detta kommer att vara två dynamiska komponenter som monteras på 
en Netti III, Netti 4U CED/S eller en Netti Mobile.

5. Om brukaren uppvisar ofrivilliga rörelser av huvudet, bålen och nedre extre-
mi-teterna, bör hela Netti Dynamic System övervägas. Dessa dynamiska kom-
ponenter kommer att monteras på en Netti III, Netti 4U CED / S eller en Netti 
Mobile.

Definitioner av de rörelsemönster som är listade ovan finns på sidan 3.

Definitioner av de diagnoser som är listade ovan återfinns under 10. Appendix 
sidan 34.
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AVSEDD ANVÄNDNING OCH VIKTIGA 
FÖRDELAR

Netti Dynamic System är ett avancerat 
förflyttningshjälpmedel för användare 
som drabbats av dystoni.
Det är för användare med omfattande 
rörelsemönster som resulterar i starka 
spasmer och sammandragningar av an-
vändarens muskel/skelett system. (Mus-
kuloskeletal) vilket orsakar dislokationer 
av leder, ofrivilliga rörelser, glidande i 
stol, förlust av funktion och som även 
utmanar hållbarheten i rullstolen.

Det patenterade Netti Dynamic Syste-
met följer användarens rörelser och låter 
rullstolen arbete i synergi med använda-
rens rörelser. När Netti Dynamic System 
anpassas till rörelsemönstret kommer 
frekvensen av spasmer reduceras.
De dynamiska delarna följer använda-
rens rörelser i både övre och nedre del 
av kroppen.

Netti Dynamic System möjliggör för 
Open Kinetic Chain rörelser (OK-C):
n Fotrörelser
n Benrörelser
n Höftrörelser
n Ryggrörelser
n Huvudrörelser

VIKTIGA FÖRDELAR
n  Rullstolen anpassar sig till användarens rörelser
n  Användaren kommer känna mindre obehag under en spasm eftersom rullstolen stöttar  
 rörelsen.
n  Efter en spasm återvänder användaren till sin ursprungliga position och säkrar därmed  
 en god sittställning och tryckfördelning.
n  Systemet förhindrar oavsiktliga ändringar av sittställning.
n  Systemet förhindrar användaren från att glida framåt i stolen och minskar därmed   
 risken med att få en dålig sittställning och bristande tryckfördelning.
n  Förlänger livslängden av rullstolen pga minskat slitage på de statiska delarna.



C

6  
  info@solidworks.com

  info@solidworks.com

Model: Netti Dynamic System
Language: Svenska Version: 2020-09se

NETTI DYNAMIC SYSTEM 
MODELLER OCH KOMPONENTER

Netti Dynamic stolsmodeller kan tilpassas 
brukarens idividuella behov. Dynamic Sys-
temet kan monteras på följande stols-mo-
deller:
n  Netti Dynamic III och HD (2 modeller)
n  Netti Dynamic 4U CED (S)
 (2 modeller)
n  Netti Dynamic Mobile
n  Netti Dynamic 4U BASE

ANVÄNDARKRAV 
* Om du väljer en Netti III modell, så  
rekommenderar vi den förstärkta ramen 
Netti III HD på grund av hård användning 
och okontrollerbara muskelrörelser hos 
användaren.
För att få rätt modell, bredd, höjd etc. bör 
en sittanalys utföras av en utbildad kliniker.

Netti Dynamic System komponenter:
Det dynamiska huvudstödet och de  
dynamiska benstöden kan monteras på  
ett brett utbud av våra statiska komfort  
rullstolar: Netti III modeller, Netti 4U CED 
(S) och Base modeller samt Netti
Mobile.

HUR MAN ANVÄNDER DENNA MANUAL
Denna handbok fokuserar på justeringar 
och användning av Netti Dynamic Sys-
tem sits-, rygg- och huvudstöd. Den skall 
användas tillsammans med användarma-
nualen för rullstols chassit för allmän infor-
mation och en egen monteringsanvisning 
MD0120UK som levereras som en del av 
den kompletta produkten med Netti 
Dynamic System.
Bruksanvisningen UM0116UK för Netti 
Dynamiska benstöden innehåller all nöd-
vändig information om montering, justering 
och användning av Netti Dynamic benstöd 
“Parallel” och “Dual”.
Bruksanvisningen för relevanta modeller av 
statiska Netti komfortrullstolar innehåller 
all nödvändig information om montering, 
justering och användning av de statiska 
rullstolsdelarna.

Netti Dynamic III HD med Dynamic 
System, bäcken stabilisator och vrist 
sele.

Netti Dynamic CED
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NETTI DYNAMIC SYSTEM:
Maximal förlängning 

De dynamiska enheterna visas med maximalt 
dynamiskt utslag. Här applicerad på en Netti III:

Huvudstöd är fört bakåt

Ryggstödet är i max lutning

Sittplattan har lyfts

Ramförlängare

Benstödstöd är lyfta 
och förlängda

Fotplattan är tiltad
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SPRÄNGSKISS - NETTI DYNAMIC SYSTEM

Netti Dynamic System benstöd

Netti Dynamic System 
sittplatta

Netti Dynamic System 
huvudstöd

Långa tippskydd
 
Netti Dynamic System 
ryggcylinder

Ramförlängare

Armstöd med finger-
skydd
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Det är viktigt att ställa in sittdjupet  
korrekt. Justeringar av sittdjupet ändrar 
centrum för tyngdpunkten vilket påverkar 
balansen i rullstolen.

Korrekt justerat sittdjup ger stabilitet och 
förmågan att manövrera rullstolen även 
under en max förlängning av de      
dynamiska delarna på rullstolen.

• Rätt sittdjup beror på användarens lår-
längd och mäts medan användaren sitter 
i rullstolen - se den röda horisontella pilen 
på illustrationen.

• Sittdjupet kan justeras i bakkant av  
stolen genom att flytta tillbaka ryggfästet 
samt följa efter med rätt position för  
cylindern.

• Sittdjupet kan justeras i framkant genom 
att justera benstödsfästena där benstöden 
är monterade.

• Förhållandet mellan sittvinkeln och 
rygg-stödets lutning bör vara konstant när 
lutningsfunktionen används för att skapa 
variation för användaren.

• Sitthöjd värderas i förhållande till ben-
stöden.

• Benstöden måste anpassas till rätt  
sitthöjd.

Observera: Justeringar av Netti Dynamic 
System benstödstöd beskrivs i detalj i en 
separat användarmanual UM0115SE.

Vänligen se bilder på nästa sida om hur 
sittdjupet justeras.

2. INSTÄLLNING AV RULL-
STOLEN FÖR ANVÄNDAREN

Initiala justeringar:
Börja med normal avslappnad sittposition.

SITTJUSTERINGAR - BALANSERA STOLEN
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SITTDJUPSJUSTERING RYGG: 

När stolen är utrustad med ett driv-
hjul som är större än 12 "eller 16" bör 
dessa avlägsnas först. 
Ta bort skruvarna på varje sida som 
håller ryggfästet. Dra tillbaka fästet 
på varje sida eller skjut dem framåt 
till önskad position innan skruvarna 
fixeras igen.

Justering på Netti 4U: Ta bort bulten 
som håller huvudet på ryggcylindern 
och placera den i motsvarande hål 
enligt sittdjup.

Genom att välja ett annat hål kan du 
ändra vinkeln på ryggstödet, vilket 
innebär att ryggvinkeln eller höft-
vinkel kommer vara mer öppen eller 
mer sluten.
Se separat tabell i kapitlet:
“Tekniska specifikationer och
alternativ för Netti Dynamic System 
ryggcylindrar”

SITTDJUPSJUSTERINGAR I FRAM-
KANT:

Benstödsfästena justeras genom att 
ta bort skruvarna som håller dem. 
Dra sedan benstödsfästet ut till 
önskad position.

Syftet är att ha användarens centrum 
av knäleden i linje med benstödets 
rotationscentrum – för att inte 
påverka användarens stöd för kors-
ryggen när vinkeln för benstödet 
ändras.
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JUSTERING AV SITTVINKEL:
Kan ändras när som helst genom an-
vändning av handtag för tilten.

JUSTERING AV SITTPLATTA:

Netti Dynamic System sittplatta är fäst i 
framkant och roterar kring sin axel. Detta 
gör det möjligt för sätet att stiga i bak-
kant när man gör en höftextension. 
Bäckenstabilisatorn som är fäst vid sitt-
plattan, är  nödvändigt för sittplattan 
ska lyfta. Bäckenstabilisatorn måste an-
vändas tillsammans med den dynamiska 
sittplattan.

Kom ihåg! Bäckenstabilisatorn måste 
dras åt ordentligt för att minimera risk 
för glidning.

För att förhindra sittplattan från ett för 
högt utslag, har vi monterat en begrän-
sare mellan ram och sittplatta. Dessa 
begränsare kan justeras för att göra det 
möjligt för mer eller mindre svängning. 
Inställning av denna begränsare sker 
genom att lossa den skruv som håller  
begränsaren under sitsen. Skjut sedan 
skruven framåt eller bakåt till önskad 
position och dra fast den igen.

LÅS FÖR SITTPLATTA
I vissa fall kan det vara nödvändigt av sä-
kerhetsskäl att låsa rörelsen av sitt-plat-
tan. Detta är när rullstolen används som 
ett säte i en bil eller när du kör  sto-
len på ett grovt underlag där en   
plötslig tonusökning kan leda till att  
stolen och användaren blir instabila.
Låset till sittplattan är lätt att använda; 
avlägsna QR-axeln genom att trycka på 
huvudet för att frigöra det, flytta den 
från dess övre läge och skjut in den i 
dess nedre läge.
OBS: Kom ihåg att låsa upp sittplattan 
när du är tillbaka i en mer gynnsam miljö 
så att Netti Dynamic Systemet kan fung-
era normalt igen.
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BEDÖMNING OCH VAL AV NETTI DYNA-
MIC SYSTEM RYGGCYLINDRAR

Ryggstödet position definieras av rygg-
stödets cylinder. Det finns två
olika typer av cylindrar tillgängliga för 
Netti Dynamic System:

Alternativ 1: 
NETTI DYNAMIC 15° RYGGCYLINDER 
Netti Dynamic 15 ° ryggcylindern är 
aldrig fixerad, den tillåter en 15 graders 
flex i alla lägen där ryggvinkeln är inställd 
till. Netti Dynamic 15 ° ryggcylindern är 
lämplig för användare med rörelser en-
ligt open kinematisk kedja (OKC) med 
max förlängning mindre än 15 °. Om 15° 
rörelse är för litet kommer ryggen bli 
statisk och rörelsen samt kraften tas ut i 
benstöden.

Varning: Benstöden kan brytas sönder 
om den inte är korrekt justerad eller  
om användaren har glidit framåt.

Varning: Netti Dynamic System med 
Netti Dynamic 15° ryggcylinder är inte 
godkänd att använda som säte i bil.

Netti Dynamic 15° ryggcylindrar finns i 
80, 120 och 160N styrka.
Ryggvinklingen styrs av handtaget på 
röret bakom ryggstödet.

Alternativ 2:
NETTI DYNAMIC RYGGCYLINDER MED 
FULL RYGGREGLERINGSVINKEL 
Denna cylinder tillåter ryggen att öppnas 
till full vinkel och ger fullt stöd under  
hela rörelsen. När användaren slappnar 
av kommer  cylindern att föra rygg-  
stödet till sitt ursprungliga läge.

Cylinderstyrkan anpassas individuellt  
utifrån vissa kriterier, bland annat kropps-
vikt. En cylinder som är för stark kommer 
inte att tillåta ryggstödet att röra på sig. 
En cylinder som är för svag kommer inte 
att vara tillräckligt stark för att lyfta rygg-
stödet tillbaka till sitt ursprungliga läge.
Tilgjängliga cylinderkrafter finns i tabell 
på siden 14. 

LÅSNING AV CYLINDER MED FULLT 
UTSLAG

Cylinder med fullt utslag kan låsas i den 
ryggvinklingsvinkel som passar genom 
att använda handtaget som är monterat 
bakom ryggen.

Detta kan vara nödvändigt / krävs, när 
stolen används som säte i en bil eller ska 
köras på ojämn mark där en plötslig  
tonusökning kan göra stolen instabil. Det 
är även en bra funktion när användaren
behöver luta sig tillbaka för en paus.
Om du vinklar ryggen och låser den i 
en viss position så är det endast Netti  
Dynamic System benstöd och huvudstöd 
som svarar på de spastiska rörelserna.

Om du låser cylindern med fullt utslag är 
det viktigt att användaren är korrekt  
placerad och inte glider framåt. Detta för 
att förhindra skador på benstödet.
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AKTIVERAD CYLINDER MED FULLT 
UTSLAG

Den dynamiska ryggjusteringen på Netti 
Dynamic System aktiveras genom trycka 
ihop handtaget för ryggvinklingen. För 
att göra ryggen dynamisk låses hand-
taget med snabblåset. Se sidan 25 för 
detaljerade illustrationer.

Det kan vara nödvändigt att byta rygg-
stödscylindern med en annan
cylinder med mer eller mindre Newton 
om det
behövs; antingen på grund av nya eller 
ändrade användarbehov , eller om vikten 
av användaren har förändrats.

Kontakta din lokala återförsäljare för råd 
om vilken cylinder du ska 
välja. I slutet av denna manual finns det 
beskrivet hur du byter cylinder

BEDÖMNING AV VILKEN STYRKA PÅ 
DEN DYNAMISKA RYGGCYLINDERN 
UTIFRÅN BRUKARENS STYRKA OCH 
RÖRELSEMÖNSTER
 
En individuell bedömning av användaren 
är nödvändig för att hitta cylinder med 
rätt styrka.
Korrekt lösning: Ryggcylindern ger fullt 
stöd genom hela den tonusökande rörel-
sen. När användaren börjar slappna av 
så för cylindern ryggstödet tillbaka till 
dess ursprungliga position.

HUR MAN SKALL BEDÖMA OCH 
VÄLJA RÄTT
KRAFT I DEN DYNAMISKA RYGG-
CYLINDERN?

Viktigaste faktorerna som skall beak-
tas av en utbildad professionell:

• Användarens vikt, bredd och längd
• Karaktären och styrkan i       
   rörelsemönstret
• Mål och ambitioner när det gäller
   användarens aktiviteter i dagliga    
   livet (ADL) och hälsotillstånd.

Användarens rörelsemönster och 
muskeltonus kan också förändras 
över tid. Det är relevant att utvär-
dera och övervaka att styrkan på 
rygg-cylindern är korrekt i förhållan-
de till utvecklingen av användarens 
rörelsemönster och muskeltonus över 
tid. Om ryggcylindern är alltför stark, 
kommer användaren inte att kunna
göra en förlängning. Det blir en 
"stängd kinematisk kedja ", eller ett 
statiskt läge för användaren.

Om ryggcylindern är för svag så 
kommer inte användaren att kunna 
lyftas tillbaka till hans / hennes  
ursprungliga position efter
en förlängning av den övre 
kropps-halvan.
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Newton (N) 

 Minimum 
kg 
  

250 
mm 

300 
mm 

350 
mm 

380 
mm 

400 
mm 

430 
mm 

450 
mm 

500 
mm 

200 N 45000 20 kg X X       

300 N 45001 30 kg X X       

400 N 45002 40 kg  X X      

500 N 45003 50 kg   X X     

600 N 45004 60 kg   X X X X   

700 N 45006 70 kg   X X X X X  

800 N 45007 80 kg    X X X X X 

900 N 45008 90 kg     X X X X 

1000 N 45009 100 kg      X X X 

1100 N 45010 110 kg      X X X 

1200 N 45011 120 kg        X 

1300 N 45012 130 kg        X 
           

80N Variolock 82330          

120N Variolock 82331          

160N Variolock 82332          
           

 
 

45005          

 

82408 KIT

82409 KIT

82410 KIT
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ÖVERSIKT ÖVER TILLGÄNGLIGA DYNAMISKA RYGGCYLINDRAR OCH 
SITTBREDDER

Användarens sittbredd och vikt är en indikator för att bedöma om valet av   
cylinder är tillräcklig.

Sittbredd
Brukar 
Vikt

Artikkel 
nummer 

på 
Cylinder

RyggCylinder 
Modell med fullt 

utslag

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH ALTERNATIV FÖR RYGGCYLINDER TILL  
NETTI DYNAMIC SYSTEM CYLINDER MED FULLT UTSLAG:

Kombination av sittdjup, främre fäste och cylinderhuvud - kort och lång

Ryggvinklingen är ca 40° och gäller för alla rullstolsmodeller där en cylinder med 
fullt utslag är monterad.
Netti Dynamic Mobile har en utgångsposition av ca 90°

Var uppmärksam på! 
I monteringsanvisningen MD0120UK finns en detaljerad beskrivning över hur rygg-
cylindrarna monteras och justeras för att få olika kombinationer och ryggvinklar. 
Detta gäller för Netti III, Netti 4U CED (S), Netti Base och Netti Mobile.

Set med handtag 
och vajer

80N - Netti Dynamic 15° 
RyggCylinder 

120N -  Netti Dynamic 15° 
RyggCylinder

160N -  Netti Dynamic 15° 
RyggCylinder

Set med handtag 
och vajer

Set med handtag 
och vajer
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400 B X  91 

425 A X  92 

450 C  X 95 

475 A  X 87 

500 A  X 98 

 

    

     

 92 104 N/A N/A 

 83 92 104 N/A 

 N/A 83 92 104 

 N/A N/A 83 92 

 

…. 

     

500 A  X 98 
475 A  X 87 
475 B  X 97 
450 B  X 85 
450 C  X 95 
425 A X  92 
425 B X  101 
425 C  X 85 
400 B X  91 

 

    

     

 92 104 N/A N/A 

 83 92 104 N/A 

 N/A 83 92 104 

 N/A N/A 83 92 

 

Model: Netti Dynamic System
Language: Svenska Version: 2020-09 se

Rekommenderade kombinationer för alla Netti III modeller

* Grön färg är standardjustering för valt sittdjup.
* Gul färg skulle vara ett alternativ.   Övriga kombinationer av sittdjup, med främre montering  
             och cylinderhuvudstorlekar rekommenderas inte.

Rekommenderade kombinationer för Netti III HD modeller

Utgångsposition för Netti Dynamic CEDS

Utgångsposition för Netti Dynamic CED / BASE

Sittdjup

Sittdjup
i mm

Sittdjup
(SD)

375 mm

Sittdjup
(SD)

400 mm

Sittdjup
(SD)

425 mm

Sittdjup
(SD)

450 mm

Sittdjup
(SD)

425 mm

Sittdjup
(SD)

450 mm

Sittdjup
(SD)

475 mm

Sittdjup
(SD)

500 mm

Främre monte-
ring hål (A-B-C). 

A är övre hol

Främra monte-
ring hål (A-B-C). 

A är övre hol

Cylinderhuvud - 
kort 38 mm

Cylinderhuvud - 
kort 38 mm

Cylinderhuvud - 
lang 96 mm

Cylinderhuvud - 
lang 96 mm

Startvinkel i 
grader 

Startvinkel i 
grader 

Främre cylinder beslag hål (A-B-C)
A är övre hål. B är det ända alterna-
tiv som kan användas.
A och C fungerar inte

Fremre cylinder beslag hål (A-B-C)
A är övra hål. B är ända alternativ 
som kan användas.

B: I första hålet på bakre cylinderfästet

B: I andra hålet på bakre cylinderfästet

B: I tredje hålet på bakre cylinderfästet

B: I fjärde hålet på bakre cylinderfästet

B: I första hålet på bakre cylinderfästet

B: I andra hålet på bakre cylinderfästet

B: I tredje hålet på bakre cylinderfästet

B: I fjärde hålet på bakre cylinderfästet
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RYGGHÖJDEN 
kan förlängas genom montering av 
en ryggförlängare

NETTI DYNAMIC HUVUDSTÖD

Netti Dynamic System är utrustad 
med ett dynamisk huvudstöd.  
Huvudstödet följer extensions-rörel-
sen i nacken.

Djupet på huvudstödet ska anpas-
sas så att det knappt rör huvudet 
på användaren när denne sitter av-
slappnad.

För att anpassa huvudstödet, gör 
följande:
• Lås upp de två spakarna, en      
   på vardera sidan av huvudstöds-     
   hållaren.
• Flytta huvudstödet framåt eller      
   bakåt till önskad position.
• Dra åt de två spakarna ordentligt.  

Höjden på huvudstödet behöver     
justeras för att hamna direkt bakom 
huvudet:

• Öppna skruven på fästet som        
   håller den vertikala stången på      
   huvudstödet.
• Dra huvudstödet till önskad höjd     
   och fixera skruven ordentligt.
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ARMSTÖDSPOSITION
Beroende på modell av Netti Dynamic 
System så varierar utformningen av arm-
stöden.
Armstöden är statiska och justerba-
ra (ingen "Öppen Kinematisk kedja").  
 Justering av armstödet beskrivs i  
 bruksanvisningen för vald modell av 
komfortrullstol: 
Netti III (Netti Dynamic III), Netti 4U CED 
(Netti Dynamic CED), Netti Mobile   
(Netti Dynamic Mobile), Netti BASE  
(Netti Dynamic BASE) etc.

Pil A pekar på knappen för djupjustering 
av armstödet på en rullstol med sväng-
bara armstöd (Netti Dynamic CED). Höjd 
justering sker genom att lossa skruv B 
och sedan fixera den i när rätt höjd upp-
nåtts.

MONTERING AV, PLACERING AV OCH 
JUSTERING AV BÄCKENSTÖD OCH  
ANDRA STÖDJANDE SELAR
Netti Dynamic System kan utrustas   
med flera olika typer bäckenstabili-   
satorer och stödjande selar. Varje typ  
har utvecklats för att ge användaren 
bästa möjliga stöd beroende på om- 
ständigheterna:
• Bäckenstabilisator Evoflex - (ingår i  
   Netti Dynamic System)
• Överkropps selar
• Vristselar
• Fotskal
Bäckenstabilisatorn är monterad på sitt-
plattan och hjälper användaren att hålla 
sin position på sittplattan även under full 
spastisk extensionsrörelse. Se separat 
monteringsanvisning för över-kroppens 
selar.

SÅ HÄR JUSTERAR DU BÄCKEN-  
STABILISATORN
Bäckenstabilisatorn är monterad på ske-
na under sittplattan som visas på bilden.
• Skjut bäcken stabilisatorn till en po-
sition där den korsar låren. Vinkeln ska 
vara ca 70 grader riktad framåt.

Kom ihåg att korta av stabilisatorn/bältet 
under hålet som används för att undgå 
konflikt med stolsramen.
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JUSTERING AV BENSTÖDSHÖJD 
OCH VINKEL

Se separat manual för Netti Dynamic 
System Benstöd

BORD

Vänligen gör en bedömning för att 
säkerställa om ett bord är lämpligt.
Genom särskilda eller omfattande rö-
relsemönster kan ett bord gå sönder, 
orsaka fara för användaren eller 3: e 
part eftersom bordet är
statiskt fixerad vid armstöden samti-
digt som rörelserna hos användaren 
är rörliga.

VRISTSELE

Justera fästpunkten för vristselen ge-
nom att trä dem genom skårorna på 
fotplattan och fixera remmen på under-
sidan av plattan enligt illustration.
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3. DAGLIG ANVÄNDNING 
AV NETTI DYNAMIC  
SYSTEM

FÖRFLYTTNING TILL / FRÅN STOLEN

Tekniker för att förflytta till / från stolen bör 
övas väl med inblandade personer.

NÅGRA VIKTIGA RÅD INFÖR EN   
FÖRFLYTTNING:

n  Rullstolen bör stå så nära som möjligt.

n  Dra rullstolen 5-10 cm bakåt för att få  
 de främre länkhjulen att vridas framåt.

n  Se till att tippskydden är vända nedåt.

n  Ta bort benstödet och fäll bak / ta  
 bort armstödet på den sida där för- 
 flyttningen ska ske.

n  Kontrollera att bromsar rullstolen är i  
 bruk så att den inte rullar iväg.

ANVÄNDA EN LYFTSELE:

n  Tilta stolen bakåt

n  Fäll bak ryggstödet något

n  Ta bort armstöd för att komma   
 närmare patienten

n  Ta bort benstödet

n  Sätt tillbaka alla delar när när   
 förflyttningen är klar.

En Netti rullstol med Dynamic System är 
ett avancerat mobilitetshjälpmedel. 
Vid leverans har den justerats och an-
passats av professionella för att passa 
användaren. De justeringar som anges i 
kapitel 2 får inte ändras förutom från ut-
bildad personal. Ändringar av justeringar 
är nödvändiga när användaren växer 
eller rörelsemönstret ändras. Kontakta 
din leverantör för justeringar.

Vänligen använd tid för att studera den 
här handboken och bli bekant med rull-
stolen och alla dess möjligheter.
  
Max användarvikt för rullstol med Dyna-
mic System är 135 kg.

När rullstolen är korrekt inställd till an-
vändaren som beskrivits i de föregående 
kapitlen behöver du som assistent veta 
hur du tar använder de dynamiska funk-
tionerna samt tilt- och ryggvinklingsfunk-
tionerna för att ge användaren fördelar-
na med stolen.

 Kontrollera att bälten och selar är mon-
terade på bästa möjliga sätt för använ-
daren.
 
 Öva att öppna och stänga de dynamis-
ka funktionerna och utforska hur använ-
daren reagerar på rörelsefriheten han / 
hon får när de dynamiska funktionerna 
är öppna.

 Öva med hjälp av tiltfunktionen som 
lutar hela sitsenheten bakåt och framåt 
och testa hur användaren reagerar. Tilten 
rekommenderas att användas för olika 
sittpositioner. Luta bakåt för vila - se 
sidan 22-25 för detaljer

 Öva med hjälp av ryggvinklingsfunk-
tionen för att ändra ryggstödets vinkel. 
Används för att ge mer plats vid förflytt-
ning via lyft mm. Återgå till dynamisk 
ryggvinkel etter förflyttning.
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LEDSAGARANVÄNDNING
KÖRBÅGE OCH KÖRHANDTAG

För säker manövrering av rullstolen 
och för att förebygga skador för
ledsagaren bör körbågen eller kör-
handtagen anpassas efter ledsaga-
rens höjd på armen när armbågen 
är i 90 graders vinkel

Öppna spärren som håller körhand-
tagen och justera till önskad höjd, 
fixera sedan spärren igen.
Upprepa på andra sidan.

Justering av körbåge görs på lik-
nande sätt; Öppna spärrarna,  
justera bågen till önskad höjd och 
lås spärrarna igen.

TIPPSKYDD

Använd alltid tippskydd för att sä-
kerställa en säker och stabil rullstol. 
När "OKC" Netti Dynamic System 
delarna är aktiva, är det viktigt att
använda tippskydd vid alla 
tid-punkter.
Tippskydden dras ut och vrids  
uppåt när ett exempelvis ett hinder 
ska passeras osv.

BROMSSYSTEM

Använd alltid bromsarna när  
rullstolen lämnas utan att   
någon står bakom.

Tryck det röda bromshandtaget 
framåt för att låsa bromsen.
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ARMSTÖD

När användaren ska lämna stolen, kan 
armstödet tas bort eller svängas bort, 
beroende på vilken typ av rullstol du 
har. Detta gör överföringen mycket 
lättare.
Vänligen, se illustrationen av en stol 
med svängbara armstöd.

BENSTÖD

Netti Dynamic benstöd monteras och 
demonteras så här:

Tryck benstödets låsbult vertikalt ned i 
benstödsfästet på rullstolen – vrid  
benstödet något utåt.
Benstödet kommer att falla på plats 
och fixera sig själv.

LÅS TILL FOTPLATTA
Med båda benstöden på plats, låt fot-
plattan svänga ner och fixera bulten i 
låset, se nedan:
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Låset till fotplattan öppnas och stängs 
genom vrida den räfflade ratten. Låset 
garanterar en robust fotplatta för rast-lö-
sa fötter.

Lås alltid fotplattan att säkerställa att 
den är stabil!

VINKEL PÅ BENSTÖDET

Vinkel på Netti Dynamic System benstöd 
kan låsas genom att vrida det röda hjulet 
på utsidan av benstödet.   Se 
illustration:

SELAR
öppnas eller stängas med traditionella 
bilbälteslås eller ”ryggsäcks” lås.
Använd selar, vristselar och skoskal för 
att ge användaren stöd när det behövs.
Ett bäckenstabiliseringsbälte måste alltid 
användas när man använder överkropps-
selen.

NYCKELORD ANGÅENDE TILT- OCH 
RYGGVINKLING AV STATISKA KOM-
FORTRULLSTOLAR, OCH GEMENSAMMA 
DRAG MED DYNAMISKA RULLSTOLAR

Tilt- och ryggvinkling är de grundläggan-
de fördelarna med en komfortrullstol. De 
möjliggör varierande sittpositioner under 
den tid man sitter i rullstolen.
Vi har granskat de kliniska bevis kring tilt- 
och ryggvinkling, och funnit att det finns 
flera studier och skrivna riktlinjer som ty-
der på att lutningen och lutnings-sekvens 
är viktigt för att minska  skjuvning och 
glidande i stolen:

Börja med att tilta stolen, därefter  vink-
lar du ryggen. När brukaren ska tillbaka 
till upprätt position igen, bör sekvensen 
vara, ryggvinkling och sedan tilt. Det ver-
kar som den största skjuvningen sker när 
man går tillbaka från en vinklad position. 
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MINIMERA MÖJLIGHETEN FÖR   
SKJUVNING, GLIDANDE OCH TRYCKSÅR:

Använd endast ryggvinklingen för att 
uppnå variation av sittpositionen för  
användaren.
Det är allmänt känt att vinkeln inte bör 
justeras efter att sittpositionen ställts 
in för brukaren, detta för att minska på 
muskelspänningar i rygg och nacke för 
brukaren.

Om ryggvinkeln justeras pga förflyttning 
eller av någon annan anledningen är det 
extremt viktigt vinkeln återställs till sin  
ursprungliga position när brukaren   
hamnar i sin normala sittställning.
Felaktig användning av ryggvinklingen 
ger en ökad risk att glida, och detta in-
ne-bär en ökad risk för skjuvning (vertika-
la och horisontella krafter) och trycksår.

FÖRSÄKRA DIG OM ATT ANVÄNDAREN 
ÄR SÄKER NÄR TILT- ELLER   
RYGGVINKLING SKA JUSTERAS:

Tilt- och ryggvinklingsfunktionen på 
alla modeller av Netti komfortrullstolar 
sker genom att använda sig av en hand, 
detta inkluderar även våra dynamiska 
rullstols-modeller. Detta är en stor fördel 
för användaren: Personalen kan etablera 
ögonkontakt med användaren när tilten 
eller ryggvinklingen ska användas.
Personalen har också möjlighet att   
kommunicera med användaren innan tilt 
eller ryggvinklingen används. Användaren 
kommer att känna sig mer säker när han 
/ hon är medveten om att tilten eller  
ryggvinklingen kommer att användas.

TILT- OCH RYGGVINKLING PÅ  
DYNAMISKA KOMFORTRULLSTOLAR 
MED «OK-C» RÖRELSE

Netti Dynamic System med en cylinder 
med fullt utslag fortsätter att vara  
aktiv om stolen tiltas, vilket möjliggör 
full extension av rygg- och fotstöd.

Om du vinklar och låser ryggstödet 
på en rullstol utrustad med en cylin-
der med fullt utslag är det är bara det 
dynamiska benstödet, sittplattan och 
huvudstödet som kommer att reagera 
på en spastisk rörelse.

En rullstol med Netti Dynamic 15° 
ryggcylinder har 15° utslag från inställd 
ryggvinkelposition och kan inte låsas. 

Tilt- och ryggvinkling justeras med 
handtagen på baksidan av stolen.
Se detaljer på nästa sida.
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ANVÄNDA TILTHANDTAGET:
TILTA SITTENHETEN

Tryck ihop vänster handtag, som är 
monterad bakom ryggen. Lägg andra 
handen på armstödsplattan, detta 
skapar möjligheten till att ha  ögon-
kontakt med användaren.

Den korrekta vinkeln mellan krop-
pens olika delar förblir densamma 
när sittenheten lutas.

Där du släpper handtaget kommer 
sittenheten att stanna.
För att få sittenheten tillbaka upp, 
tryck ihop handtaget igen och cylin-
dern kommer att bistå med att lyfta 
sittenheten tillbaka.

En bakåt tiltad sittenhet ger en bran-
tare vinkel, i förhållande till ytan, och 
förhindrar att användaren glider i 
rullstolen .

Markeringen för tilten sitter på stång-
en bakom ryggen och ser ut så här:
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ANVÄNDA RYGGVINKLINGSHANDTAGET:
VINKLA STOLSRYGGEN

Tryck ihop höger handtag, som är   
monterad bakom ryggen. Lägg andra han-
den på armstödsplattan, detta skapar  
möjligheten till att ha ögonkontakt med 
användaren.

Där du släpper handtaget kommer ryg-
genheten att stanna och låsa sig.

Rullstol med Netti Dynamic 15° rygg-
cylinder vill fortsatt tillåta 15° öppen 
ryggvinkling.
Illustrationen visar handtaget för 
rygg-vinklingen när ryggen är låst.

DYNAMISK RYGG:
För att få ryggen att vara dynamisk  
behöver du aktivera den. Det gör du ge-
nom att trycka ihop handtaget och låsa 
det med det röda låset som sitter på 
handtaget.

Under våren 2016 kommer detta lås att 
automatiskt låsa handtaget när du trycker 
ihop handtaget. För att släppa handtaget 
flyttar du låset ut från handtaget.

Markeringen för ryggvinklingen sitter på 
stången bakom ryggen och ser ut så här:

På handtaget finns en etikett som påmin-
ner dig att ryggen är dynamisk när hand-
taget är aktiverad (låst) och att ryggen är 
fast när handtaget är öppen.
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SÄKERHETSANVISNINGAR NÄR DU LÄM-
NAR EN ANVÄNDARE I RULLSTOLEN 

Om du lämnar en användare i en rullstol se 
till att bromsarna är låsta, tippskydden är 
aktiva och selar (om de används) är låsta.

RULLSTOL ANVÄNDS SOM SÄTE I EN BIL

När en rullstol med Netti Dynamic System 
används som säte i en bil, se till att:
n Benstöden är låsta i position nedåt.
n Att sitsen är låst.
n Att ryggstödet är låst i en upprätt  
 position.
Detta görs för att minska risken för skador 
som kan uppkomma om en plötslig spas-
tisk rörelse utlöses.

OBS: Rullstolen skall sättas i bilen på det 
sätt som beskrivs i bruksanvisningen för 
modellen på chassit (Netti III Netti 4U CED 
etc).
Varning: Netti Dynamic System med Netti 
Dynamic System 15° ryggcylinder är inte 
godkänd att använda som säte i bil.

LYFTA RULLSTOLEN

Undvik att lyfta en rullstol med an-
vänd-aren i den. Lyfta alltid en rullstol i de 
markerade lyftpunkter som är utmärkta  
på ramen.
Håll en robust, välbalanserad position och 
lyft från benen.
Lyft aldrig ensam.
Lyft aldrig rullstolen i benstöden eller i 
armstöden

FRAMFÖRA EN RULLSTOL MED NETTI 
DYNAMIC SYSTEM 

När man framför en rullstol med Netti 
Dynamic System, är försiktig körning  
obligatoriskt.
Se upp för hinder som kan vara inom 
räckhåll för de dynamiska delarna av  
rullstolen när den är fullt utsträckt.   
Om detta inte görs kan användaren, tred-
je part eller omgivningen bli skadad.

Se till att stolen är i en stabil position då 
en plötsligt full utsträckning kan ske utan 
förvarning vilket kan påverka balansen på 
stolen.
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4. MONTERINGSBE-
SKRIVNING

BYTA DEN DYNAMSKA RYGG-
CYLINDERN, 
här illustrerad på en Netti III. 
Funktionen är den samma som på 
andra Netti Dynamic modeller.

n Justera ryggstödet bakåt   
 åtminstone 15 °.
n Koppla från cylindern från dess   
 fästpunkt i bakkant genom att   
 dra i QR-axeln (låspinnen). 
n För sedan ryggen framåt så att  
 cylindern åker ur sitt fäste. Det   
 kan finnas olika typer av cylinder-
 fästen, men, funktionen är den 
 samma.

Se illustration som visar cylinderfäs-
tet i orange och cylindern i grönt.
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För ryggen framåt.

Ta bort den gamla cylindern. Använd 
en 17mm fast nyckel för att släppa på 
mutter C.

Anslut cylinderhuvudet A på den nya 
cylindern, om den inte är monterad.
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Skruva fast den nya cylindern i det 
främre fästet tills den vidrör det tvär-
gående staget B, Det ska inte vara 
något mellanrum. Låt mutter C vara 
lös tills cylindern har rätt djup.

Om cylindern sitter för löst kommer 
inte handtaget att kunna aktivera 
cylindern; om den sitter för hårt, 
Kommer inte handtaget att kunna 
låsa cylindern.

Dra åt muttern C nära huvudet med 
den 17mm fast nyckeln och fixera 
cylindern.

Anslut rullstolens rygg till cylindern 
igen via det bakre fästet. Sätt tillbaka 
QR-axeln.

SE TABELLÖVERSIKT PÅ SIDAN 14 
FÖR VILKA CYLINDRAR SOM KAN 
VARA DIMENSIONERADE FÖR  
BRUKAREN.
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KOMPONENTER OG 
TILBEHØR TIL
Netti Dynamic System

Artikkel 
nummer

Beskrivelse Bilder

HODESTØTTER

Hodestøtte  Dynamic

Hodestøttelås

82161

82025

Flekser bakover              

SETEPLATER

Seteplate

Se vår 
reservedels-
katalog på 
hjemmesiden 
for full oversikt 
over alle 
varianter

Setebredder: 

35– 38– 40– 
43– 45 and 
50 cm

Seteplate Dynamic – hengslet 
med belteinnfesting, setelås, 
vinkelstopper og setedemper

Se vår 
reservedels-
katalog på 
hjemmesiden 
for full oversikt 
over alle 
varianter

Setebredder: 

35– 38– 40– 
43– 45 and 
50 cm

SYLINDER FOR 
RYGGREGULERING

Se side 14 for 
full oversikt

     

Variolock – med 15 grader fleksing
NB: Ikke godkjent for bruk som 
sete i bil

Se side 14 for 
full oversikt

     

RAMMEFORLENGER

Rammeforlengersett Netti 
III famile

Rammeforlengerssett Netti 
4U

20824

82391   12”-16”   

85013  22”-24”

                    

ANTITIP

Antitip lang-lang m fjær til Netti III

Antitip Netti 4U

25418 26056

28972

                   

Model: Netti Dynamic System
Language: Svenska Version: 2020-09se

HUVUDSTÖD

SITTPLATTOR

RYGGCYLINDRAR

RAMFÖRLÄNGARE

TIPPSKYDD

KOMPONENTER OCH 
TILBEHÖR TILL

Artikel-
nummer

Beskrivning Bilder

Flexar bakåt

Sittbredder

Sittbredder

och

och

Se vår reserve- 
delskatalog på 
hemsidan för 
en full översikt 
av alla 
modeller

Se vår reserve- 
delskatalog på 
hemsidan för 
en full översikt 
av alla 
modeller

Se sidan 14 

för en full 

översikt

Se sidan 14 

för en full 

översikt

Huvudstöd Dynamic

Sittplatta

Huvudstödsfäste

Sittplatta komplett med främre 

montering, bältesskena, lås, 

begränsare och dämpare

Netti Dynamic ryggcylinder 

med fullt utslag. Kan låsas

Netti Dynamic 15° ryggcylinder.

Kan inte låsas och är inte go-
dkänd då stolen ska användas 
som säte i bil.

Ramförlängare Netti III familjen

Ramförlängare Netti 4U familjen

Tippskydd lång-lång till Netti III

Tippskydd Netti 4U
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KOMPONENTER OG 
TILBEHØR TIL
Netti Dynamic System

Artikkel 
nummer

Beskrivelse Bilder

BENSTØTTER

Netti Dynamic DUAL         
fotstøtte

Se egne 
brukermanual 
for Netti 
Dynamic 
System 
benstøtter

Tillater ujevn 
styrke eller 
asymmetriske 
bevegelser av 
bena.

                                

Netti Dynamic Parallel  
fotstøtte

Se egne 
brukermanual 
for Netti 
Dynamic 
System 
benstøtter

Tillater bruk 
med jevn 
styrke og 
symmetri med 
bena.

                                    

BELTER / Støttesystem

H-belte beslag - Liten          
86888 Setebredde 

25- 40 cm

H-belte beslag – Medium

           86892

Setebredde 

43- 45 cm

H-belt beslag - Stor            
86894 Setebredde  

50- 60 cm

Bekken støtte Evoflex M

82788 Medium

Bekken støtte Evoflex L

82789 Stor

4-punkts belte polstret M

45013 Medium

4-punkts belte polstret L

45014 Stor

  info@solidworks.com

  info@solidworks.com

  info@solidworks.com

  info@solidworks.com

benstöd

Model: Netti Dynamic System
Language: Svenska Version: 2020-09 se

4-punkts bälte med 
polster  L

4-punkts bälte med 
polster  M

Bäckenstabilisator Evoflex 
L

Bäckenstabilisator Evoflex 
M

H-Sele fäste Stor
Sittbredd

H-Sele fäste Liten

H-Sele fäste Medium

Sittbredd

Sittbredd

BÄLTEN / SELAR

BENSTÖD

KOMPONENTER OCH 
TILBEHÖR TILL

Artikel-
nummer

Beskrivning Bilder

Se manualen 

för Netti 

Dynamic 

System 

benstöd

Tillåter 
asymmetriska 
benrörelser 
med sido-
skillnad i 
styrka
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VESTER

Vest Stayflex m/u glidelås 

45015 Medium

Vest Stayflex m/u glidelås

45016 Stor

Skulderbelte Pivotfit M

45017 Medium 
unisex

Skulderbelte Pivotfit L

45018 Stor
unisex

BEN OG FOT BELTER/ Støttesystem

Leggstøtte  pute

45019 Medium

Leggstøtte  pute

45020 Groß

Ankelstøtte S

44863 Liten           
17-20 cm

Ankelstøtte M

44864 Medium     
19-23 cm

Ankelstøtte L

44865 Groß        22-
29 cm

Ankelstøtte XL

44904 Ekstra stor   
28-33 cm

För en komplett och uppdaterad översikt, vänligen se vår hemsida – 
produkt katalog – www. My-netti.se

Model: Netti Dynamic System
Language: Svenska Version: 2020-09se

VÄSTAR / SELAR

BEN- OCH VRISTSELAR

Stayflex M utan dragkedja

Stayflex L utan dragkedja

Sele för skuldran
Pivotfit M

Sele för skuldran
Pivotfit L

Vadmatta

Vadmatta

Vristsele S

Vristsele M

Vristsele L

Vristsele XL
Extra stor

Stor

Stor
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>136 kg

Model: Netti Dynamic System
Language: Svenska Version: 2020-09 se

6. TRANSPORT

Rullstolar med Netti Dynamic System kan 
användas som säte i en bil om rullstolen har 
testats och blivit godkänd enligt ISO 7176-19. 
Var vänlig och följ anvisningen för hur rull-
stolen ska fixeras enligt användarmanualen 
för rullstolen.

Netti Dynamic System och benstödet måste 
låsas när rullstolen används som ett säte i 
en bil.

Max användarvikt för rullstol med Dynamic 
System är 135 kg.

Varning: Netti Dynamic rullstolar med Netti 
Dynamic 15° ryggcylinder är inte godkänd 
att använda då stolen ska användas som 
säte i bil!.

7. UNDERHÅLL

Alla rullstolar är utrustade med Netti
Dynamic System kommer behöva särskild 
uppmärksamhet när det gäller underhåll 
jämfört med rullstolar utan Netti Dynamic 
System, detta på grund av hårt slitage/an-
vändning av stolen.

Följ beskrivningen för underhåll rullstolens 
manual och ägna särskild uppmärksamhet 
till att dra åt och inspektera alla skruvar och 
leder reglebundet, helst varje vecka.

Inspektera bälten och selar så att de inte är 
trasiga och byt vid behov.

I vissa fall kan det förekomma ljud från alla 
de rörliga delar som sitter på stolen. Detta 
kan uppkomma om de inte regelbundet blir 
smorda.

8. FELSÖKNING

Vänligen Studera rekommendationerna i
användarhandboken för de rullstolar där 
Netti Dynamic System har anpassats för.
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>136 kg

Model: Netti Dynamic System
Language: Svenska Version: 2020-09se

9. TESTER & GARANTI

De garantianspråk som anges i använd-
armanualen för rullstolen gäller även för 
rullstolar med Netti Dynamic System om 
systemet eller delar från det är montera-
de och justerade för 
användaren under överinseende av en 
cerftifierad Netti Dynamic System per-
son.

Netti rullstol med Dynamic System har 
testats enligt EN 12183: 2014 på TÜV 
SÜD Tyskland.

Den är också kraschtestat enligt ISO 
7176-19: 2008 amm 2014 och är godkänt 
för att användas som säte i fordon.
  
Max användarvikt för rullstol med Dyna-
mic System är 135 kg.

Varning: Netti Dynamic System rullstol 
med Netti Dynamisk 15 ° cylinder för  
rörelse bak - ej låsbar - är INTE god-
känd för att användas som säte i fordon.

Kontakta din lokala återförsäljare om du 
har frågor kring certifierade personer för 
Netti Dynamic System.

Uppdaterade uppgifter om rullstolen och 
Netti Dynamic System finns att hittas på 
www.My-Netti.com
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- Intellektuella diagnoser: Intellektuel-
la funktionshinder är en typ av funk-
tions-hinder som kännetecknas av bety-
dande begränsningar i både intellektuellt 
fungerande och inom adaptiv beteende, 
som omfattar många vardagliga sociala 
och praktiska färdigheter.

- Parkinsons sjukdom: Är en progressiv 
sjukdom i nervsystemet som utmärks 
av tremor, muskelstelhet, och långsamt 
oprecisa rörelser. Parkinsons är för-
knippat med degeneration av de basala 
ganglierna i hjärnan och en brist på
signalsubstansen dopamin.

- MS: Är en kronisk, vanligtvis progressiv 
sjukdom som ger skador på myelinskidan 
runt nervcellens aksoner (nervfibrer) i 
hjärnan och ryggmärgen. Symptomer kan 
vara domningar, nedsatt tal och muskel-
koordination, dimsyn, och svår trötthet.

- Traumatisk hjärnskada är en intrakraniell 
skada, i allmänhet ett resultat av ett  
plötslig slag mot huvudet. Hjärnan kastas 
in i en kollision med insidan av skallen, 
vilket resulterar i blåmärken på hjärnan, 
söndertrasade nervfibrer och blödningar.

- Ryggmärgsskada: Är en följd av   
plötsliga, våldsamma slag som ger   
upphov till skador på någon del av   
ryggmärgen eller nerverna vid slutet av 
ryggradskanalen.

- Huntingtons sjukdom: Är en ärftlig  
sjukdom som kännetecknas av   
degeneration av hjärncellerna och  
 orsakar chorea och progressiv demens.

10. TILLÄGG

- Medicinska termer och diagnoser med 
hänvisning till aktuella brukargrupper som 
är relevanta för Netti Dynamic   
System:

- CP: Cerebral pares är en diagnos som 
påverkar muskeltonus, rörelse och moto-
rik (förmågan att röra sig på ett samord-
nat och målinriktat sätt).

- ALS: Amyotrofisk lateralskleros
(ALS) är en snabb progressiv neuromus-
kulär sjukdom. Den angriper de  moto-
riska nervceller som överför  
elektriska impulser från hjärnan till musk-
lerna i kroppen. När de  misslyckas 
med att ta emot signaler, förlorar musk-
lerna styrka, de bryts ned och dör.

Stroke: En stroke är en plötslig död av 
hjärnceller på grund av ett problem med 
blodtillförseln till hjärncellerna.
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