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Säkerhet och transport

1. Vtrak ska monteras och justeras enligt denna manual av personal med lämpliga kvalifikationer,
såsom arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent eller hjälpmedelstekniker.

2. En mer kortfattad manual för brukare finns.

3. Observera att all medicinsk utrustning kan orsaka skada vid felaktigt bruk och anpassning .

4. Det möjligt att bygga konstruktioner som går utöver den avsedda funktionen
med systemet. Beroende på hur den byggts ihop kan stabiliteten på rullstolen påverkas. 
Det är förskrivarens ansvar att göra en riskanalys för att säkerställa ett tryggt bruk om 
konstruktionen går utöver avsedd funktion.

5. Brukare med hög muskeltonus och hög vikt kan behöva 4-punkts montering  och
stbailiserande tillbehör. Se sid 24-25. Max brukarvikt är 140 kg.

6. Rullstolsinställningar med ryggfällning och tilt kommer att öka belastningen
på rygg och tillbehör. Detta kan göra att det blir nödvändigt att använda tillbehör och 
extra fäste. Se sid. 24-25 

7. V-Trak systemet är kraschtestat enligt ANSI /RESNA WC för rullstolar Ref: WC19 och WC20
och kan användas vid transport i bil. Vid användning i bil ska adekvat huvudstöd och 
bälte användas. 
8. V-trak systemet är CE märkt enligt 93/94 EEC.

9. NärV-Trak ryggstödssystem är färdiginstallerat, gör en säkerhetskontroll för att vara
säker att monteringen är gjord på rätt sätt.

10. Gör summering på sid 32 och lämna till lämplig person.

11. Ytterligare information om V-Trak produkter kan hämtas från:

 Återförsäljare i Sverige Svancare AB www.svancare.se
 V-Trak websites – www.v-trak.com,



Horisontellt Stag (modell CMA  i bild, 
övriga fästen: arm modell Lite och enkelt 
fäste)

V-Trak System - översikt

Figur 1 

Systemet består av RYGGDYNA OCH FÄSTBESLAG:

 Två fästbeslag monteras på rullstolens ryggrör. (Alternativt ett enkelt fäste/ 
monteringsblock på rullstolens horisontella stag.)

 Fästbeslagen  är fäste för ett horisontellt stag, som finns i flera utföranden 

 På det  horisontella staget är fästs ryggstödsdynan. 

 Ryggstöd finns i en stort sortiment av former, storlekar och kombinationer och 
kan kombineras  medett stort och variationsrikt utbud av tillbehör. 

V-trak ryggstöd finns i modellerna Profil, Djup och Standard . V-trak Segmenterad 
rygg är låga ryggdynor i djup och standard modell som kombineras för bästa 
individanpassning. Se beställningsformuläret för information om produktstorlekar 
och artikelnummer.

Låsspak för snabb
frikoppling och 
avmontering.

Horisontelt stag med centrum-
fäste och armar 

Ryggstödskena

Fästbeslag

Ryggstödsdyna

Rullstolens ryggrör



Snabbfäste för att lyfta bort ryggstödet

För att ta bort eller byta ut ryggstödet när rullstolen fälls ihop för transport, eller för att flytta mellan 
rullstolar som är utrustade med identiska  fästbeslag, gör enligt följande procedur.

Ta bort ryggstödet:

- Höj låsspaken i yttre änden av V-Trak armen till olåst läge såsom visas i figuren nedan.
- Med en hand under den yttre änden av varje V-Trak Arm, lyft systemet rak uppåt och
ur fästbeslagen.

Sätt tillbaka ryggstödet

1. Se till båda låsspakarna är i olåst läge/uppfällda.

2. Med båda händerna under de yttre ändarna av V-Trak Arms, skjut ner ryggen symmetriskt i
fästbeslagen på rullstolen.

3. När armens sprintar är helt nere i hålen i fästbeslagen, tryck till ordentligt så att stiften är så
långt ner det går att komma innan du fäller låsspakarna nedåt tills dom är helt vertikala i 
låst läge. Systemet är nu ordentligt fastsatt på rullstolen.

4. Kontrollera monteringen avi ryggstödet innan någon sitter i rullstolen.

Obs: Det kan vara nödvändigt att justera den motståndet i låsspaken. 
1. Anpassa motståndet som krävs för att frigöra beroende på handstyrka hos användaren.
2. Maximera  för att bibehålla fastsättningen av ryggstödet.

Låsspak

Olåst

Låsstift

Fästbeslag

Låst

Figur 2 

Låsmutter



Garanti 

Garanti
V-Trak Ltd garanterar hela V-Trak sortimentet av produkter mot felaktiga material- 
eller tillverkningsfel under en period av 24 månader från fakturadatum till 
slutanvändare, med förbehåll för följande:

1. Varor måste ha köpts från en auktoriserad leverantör (Svancare)
2. I händelse av en fordran måste kunden omedelbart meddela leverantör.
3. Felaktiga varor måste behållas av kunden för inspektion av leverantör/tillverkare.
4. Felaktiga produkter kommer att repareras eller bytas ut kostnadsfritt enligt
tillverkarens val.
5. Produkter måste vara monterad i enlighet med tillverkarens anvisningar.
6. Produkterna måste användas för de ändamål för vilka de var avsedda.

Begränsningar - Garantin täcker inte:

♦ Normalt slitage.
♦ Onormalt slitage eller felaktig användning.
♦ Otillåtna ändringar eller justeringar.
♦ Skada eller försämring på grund av underlåtenhet att underhålla produkten enligt
anvisningarna.
♦ Ryggöverdrag och skum med normalt slitage.
slitage). Underhåll & rengöring 

När monteringen är klar och vid uppföljning, kom ihåg att kontrollera att:

1. Alla skruvar är helt åtdragna
2. Alla brickor under låsmuttrar är monterade.
3. Alla låsmuttrar är ordentligt åtdragna.
4. Att det går smidigt att ta av och sätta på ryggen

Det är viktigt att kontrollera ovanstående punkter med jämna mellanrum. 
Intervallet mellan inspektionerna bör  motsvara typen av användning .

Tvättråd
Överdragen är som standard gjorda av  skum och tyg och de är luft- och vatten genomsläppliga. 
Smuts och fläckar bör avlägsnas omedelbart med en fuktig trasa. 
Överdragen kan maskintvättas i 40-60 grader. Torktumla ej, stryk ej. 

Överdrag  finns som tillbehör. Läs mer om skötsel i anvisning för rekonditionering.



Montering  av  fästbeslag på runda ryggrör

Fastställ det lämpligaste läget för fästbeslagen. Om det inte finns hinder på ryggrör eller andra 
begränsande faktorer, kommer den optimala platsen för ryggvridpunkten vara ungefär såsom visas 
i fig 3A. Oftast är detta ungefär 60% av avståndet från botten till toppen av ryggstödets spår. 

Varje montering kommer att variera beroende på personens kroppsmassa och rörelsemönster. 
Balansera de sannolika rotationskrafterna ovan och under vridpunkten så långt det är möjligt.

Den optimala balanspunkten kanske inte är möjlig p.g.a. hinder på rullstolens ryggrör eller 
annan orsak. Om installationer såsom figur 3B eller 3C krävs kan det vara nödvändigt att använda 
en extra arm upptill för 3B eller längst ner för 3C. Ibland kan ett fyrpunkts-fäste  krävas för att 
motsvara stora krafter hos brukaren.

Monteringsanvisningar för  fästbeslag på runda ryggrör:

1. Ta av originalryggstödet från rullstolen enligt tillverkarens rekommendation.
2. Ta fästbeslagen från sin förpackning och demontera dem.
3. Använd 5mm insexnyckel, ta bort de två skruvarna. Trä klämman runt ryggröret fig 4 (1). Lägg
spännkilarna (2 och 3) och fästblocket i det gula plastclipet och trä dem i klämman(4).
4. Montera fästbeslagen vid den optimala höjden för ryggstödet (fig 3), se till attskruvhålen är på
utsidan av rullstolen och tillgängliga för slutlig positionering. Montera det andra fästbeslaget ungefär 50 
mm lägre än det första blocket. Detta ska senare justeras till lika höjd.
5. Helst ska fästbeslaget vara vänt inåt i en vinkel på ungefär 45 grader men de kan användas i en
i alla vinklar beroende på önskad placering, framåt-eller bakåtvänd och asymmetriskt.
Om ramen inte har runda rör, kan särskilda fästbeslag användas, men då finns inte lika många 
varianter på hur de kan monteras. Detta styrs av utseendet på rullstolens ramdetaljer.
6. Dra inte åt i det här skedet. Tillåt fästbeslagen att rotera under måttligt tryck.

3A 3B 3C 

1 2 & 3 

Figur 4 

4 

Figur 3 

Medföljande plastClip 
kan användas för att hålla 

fästbeslagets delar på plats 
vid montering. Det kan 

antingen lämnas kvar på 
fästbeslaget eller avlägsnas 

efter montering.

2 med Clip 4 med Clip



Fästbeslag universal för runda ryggrör 19-26 mm   MB-R-UE

Instruktioner: 

1. Ta av originalryggstödet från rullstolen enligt tillverkarens rekommendation.
2. Ta ur fästbeslagen från sin förpackning och demontera dem, se även sidan 7 i bruksanvisningen.
3. Installera som för vanliga fästbeslagen men med hjälp av förlängda fästen och/eller distanser där
nödvändigt såsom det anges nedan. I de flesta fall kommer de förmonterade fästbeslagen att 
vara lämpliga. Ibland kan det vara nödvändigt att använda ytterligare beslag med, eller utan 
distansbrickorna, för att passa stolpar med olika diameter.

Notera: fästbeslagen installeras vanligtvis på baksidan av rören (Figur 5), men kan också vara 
monterade framför (figur 6) . I båda fallen, se till att skruvarna är på utsidan och därför tillgängliga 
för slutjustering och åtstramning 

Observera att korrekt position för distanser är 
mot ryggröret och inte mot spännkilarna i 
klämman.

Innehåll i artikel: MB-R-UE
2 x Klämma för 22mm diameter rullstolsryggrör
2 x 25mm diameter Klämma för 25mm  rullstolsrör
 2 x Block med hål för stift
2 x Kilar med hål
2 x Kilar med gängade hål
4 x Skruvar

2 x distans - används med 25mm Klämma till
19/20mm diameter ryggrör. 

Figur 7 

Skruvar tillgängliga Skruvar tillgängliga

Figur 5 Figur 6 



Fästbeslag B-UN till Netti och Etac rullstolar äldre modell

Monteringsblock innehåll
2 x Klämmor till NETTI Mark I rullstolsrör 
2 x Klämmor till NETTI Mini rullstolsrör 
2 x Block med hål för stift
2 x Hålade kilar
2 x Gängade kilar
4 x Skruvar

2 x Rör insats till ETAC rullstolsrör
2 x 25mm x 4mm höghållfast socket försänkta skruvar
1 x 3 mm insexnyckel

Instruktioner - NETTI Mini ( och nya modeller): 

1. Ta av originalryggstödet från rullstolen enligt tillverkarens rekommendation.
2. Ta bort fästbeslagen från sin förpackning och demontera dem
3. Installera som för vanliga fästbeslag men för NETTI Mini montera blocken i en parallell
konfiguration, framåtvänd eller bakåtvänd såsom visas i figurerna 8 och 9
4. Om V-Trak bålstöd ska monteras i NETTI Mini kommer det framåtvända läget normalt användas.

OBS: fästbeslagen kan installeras vända framåt (Figur 8) eller bakåt (figur 9) på stolparna som visas.
I båda fallen, se alltid till att skruvarna är på utsidan och därför tillgänglig för justering och fastskruvning.

Instruktion – ETAC (äldre Cross mm)  Figur 10 

1. Demontera pluggen från ryggrörets topp.

2. för in insatsen och se till att den är helt inne i röret.

3. För i skruven i hylsan och se till att den  passar mot
spåret i ryggröret.

4. Håll insatsen stadigt och skruva i skruven helt.

Skruvar tillgängliga
Skruvar tillgängliga

Etac insats hylsa

Etac ryggrör

Figur 8 Figur 9 

Skruv

För nyare modeller av rullstolar från 
ETAC, se separat 
monteringsanvisning.



Montering av horisontellt stag med centrumfäste med armar (CMA)

1. Centrumfästet i separata komponenter (reservdelar) monteras innan fästet monteras på
rullstolen . Monterat CMA (centrumfäste med armar), monteras på rullstol, se sidan 11.

Monteringsinstruktioner:

2. Se Figur 11. Använda svängarmsskruvar som medföljer centrumfästet, fäst armarna till
den centrala delen som illustreras. Kom ihåg att använda brickor och låsmuttrar på det
sätt som visas.

3. Ställ in de mått som behövs för rullstolen.

4. Säkerställa att armarna är i sina främsta läge och vilar mot den låsande skruven. Dra åt
försiktigt för att underlätta senare justering.

5. När staget monterats som i figur 12, fortsätt som visas i följande avsnitt - Montering av
centrumfäste.

Figur 12 

Svängarmsskruv 

Svängarmsskruv

Centrumfäste

Lås skruv

 Figur 11 

Låsmutter

Nut 

Arm 

Bricka (tunn)

Låsskruv

Bricka (kraftig)

Notera att V-trak Lite ryggfäste är ett alternativ till CMA. Se sidan 18-20.



Montering av horisontellt stag - CMA -på rullstol

Centrumfäste (CMA) levereras färdiginställt för rullstolsbredderna: 26cm (13 "), 38cm 
(15"), 43cm (17 ") eller 50 cm (20").

Staget kan monteras som levererat med mindre justeringar av fästbeslagens vinkel. Om 
rullstolsbredderna skiljer sig från dessa storlekar, eller om du behöver installera 
monteringsblocken på olika sätt, måste du dra tillbaka eller förlänga armarna för att passa.

När ryggstödet är monterat kan positioneringen av ryggstödet till brukaren kräva  
ytterligare justering av armarnas positioner.

Fästbeslag  på rullstolsrör: 

Se sidorna 7-9 eller de separata monteringsinstruktionerna som medföljer fästbeslagen . 
Fästbeslagen kan enkelt flyttas från sin preliminära placering till slutlig positionering.

Figure13 - Centrumfäste med armar (CMA)

\ 

Installationsanvisningar: montering och justering av fästen

1..Rikta in centrumfästet och sätt en låspinne in i det första beslaget.
2. Rikta in den andra låspinne i det motsatta fästbeslaget.
3. Stäng första låsspaken så att enheten sitter fast ordentligt.
4. Skjut det andra (lägre) beslaget uppåt tills den andra låspinnen är helt inkopplad. Alternativt, lossa
skruvarna på första beslaget och sänk  centrumfästet och fästbeslaget för att passa ihop med det andra 
beslage för att uppnå samma resultat. 
5. Stäng andra låsspaken.
6. Kontrollera att mekanismen kan tas bort  lätt när båda låsspakarna öppnas. Om det inte kan ske smidigt,
kan orsaken vara att fästbeslagen inte är rätt justerade och därför låser inte stiften ordentligt . Fortsätt 
justeringen tills det sker smidigt. 
7. Dra åt alla skruvar.

Låsstift

Fästbeslag

Låsspak



MONTERING AV KOMBINATION AV RYGGSTÖDSSEGMENT   

Figur 14a 

Figur 15 

Figur 16 

A A 

A A 

Ryggstöd kan monteras i många kombinationer 
för individuell anpassning. Exempel i  figur 14a och 
14b.

Låga ryggstödssegment i djup och standard form kan 
monteras i olika kombinationer med en eller två 
fästbeslag/armar. Detta gör att antalet  storlekar och 
former som kan skapas är i det närmaste oändligt. 
Segment kan sammanfogas för att skapa stöd åt grava 
felställningar; kyfoser/lordoser samt scolioser.

OBSERVERA ATT Ryggstöd modell Profil och Djup Profil 
är asymmetriska och kan vändas upp eller ner och ger 
därmed flera möjligheter till anpassning utifrån 
brukarens kroppsform och behov.

1.För att montera segment tillsammans, använd det
vinkelställbara gångjärnet (SH-SD). Skruvarna är 
tillräckligt långa för att fästas i låsningshålen i 
ryggstödets skena och måste skruvas ut tillräckligt 
långt för att möjliggöra montering. Se figur 15.

2. Skruva åt båda gångjärnsskruvarna så att gångjärnen
hålls i en rak linje först.

3. Installera systemet i rullstolen.

4. För att justera vinkel mellan de två segmenten, lossa
skruvarna med 10 mm nyckel ca 4 varv. Det är inte 
nödvändigt att skruva ur dom helt.

5. Lossa gångjärnen från varandra för att låta de
invändiga spåren glida över varandra.

6.Justera vinkel av segmentet till den önskade
positionen.

7. Lås  gångjärnet genom att dra åt båda skruvarna med
10 mm nyckel.

Obs! Gångjärn måste justeras för att uppnå lika 
överlappning på båda sidor (dimension "A" i figur 16).

Figur 14b 



MONTERING AV RYGGSTÖDET

Figur 17 

Figur 19 

På den segmenterade ryggen monteras fästet 
vanligtvis ovanför det lägsta gångjärnet.  Det 
ska monteras innan du sätter  en ryggstöds- 
förlängning eller ytterligare segment. I vissa 
fall kan den monteras i den lägsta segmentet i 
syfte att balansera de rotationskrafter som 
uppkommer.

Figur 20 

Figur 18 

Ta bort skyddspluggen från spåret på 
ryggen.  Trä in ryggstödets skena i 
brickan på armen/enkla fästet. Flytta 
längs spåret till en position precis 
ovanför hälften av spåret. Fixera 
genom att dra åt ställskruvarna.

Sänk ryggstödet på plats så att låstapparna är 
helt nere i fästbeslagen. Stäng låsspakarna. 
Ryggstödet är nu redo för 
positionsjusteringar.

Innan du lägger till en ryggstöds-
förlängning eller ytterligare segment, 
sänk ryggstödet på plats med 
låstapparna är helt i fästbeslagen. Stäng 
låsspakarna. Ryggstödet är nu redo för 
positions-justeringar. 
Ryggstödsförlängningar eller ytterligare 
segment kan enkelt läggas till efter 
installationen av de två första 
segmenten.



JUSTERING AV RYGGSTÖDETS PROFIL

Justera den vertikala profilen:

Ryggstöden är utrustade med  elastiska band som 
reglerar den vertikala profilen av ryggstödet. Se 
figur 21. Låga segment har 2 band.

Banden kan spännas individuellt för att ge önskad 
form. Mer spända band kommer att ändra formen 
och omfattningen av den krökning som visas i 
Figur 22.

Ryggen är utformad för att formas efter 
belastningen och kommer att stödja, centrera  och 
stabilisera användaren. Ryggen är mer fjädrande 
med minsta möjliga spänning i banden. Brukarens 
posturala krav är av största vikt och vissa band kan 
därför behöva vara kraftigt spända för att ge en 
fastare form. 

Riktmärken vid justering:
- Det övre bandet kommer att vara vid den nedre 
delen av den thorakala kyfosen.
- Det andra bandet kommer att vara nära toppen av 
ländryggslordosen.
- Det tredje bandet kommer att vara på botten av 
ländryggslordosen och toppen av bäckenet. 
- Det nedersta bandet kommer vara beläge kring 
mitten av bäckenet.

Exempel: för att öka ländlordosen eller för att 
främja framåttippning av bäckenet, kan det andra 
och tredje bandet dras åt. För att ge stöd åt ett 
bakåttippat bäcken kan de samma banden slackas. 

För att justera banden:
Från baksidan av ryggstödet, öppna upp högra 
sidan av ryggöverdraget.
1. För att frigöra spänningen i ett band, dra ringen
bort från ryggstödet (och släpp kardborrefästet) 
och ställa in önskad spänning. Se figur 23. 
2. För att upprätthålla spänningen, fäst bandet åter
genom att lägga ringen tillbaka mot bandet. 
3. Stäng ryggöverdraget.

Figur 21 

Figur 22 

Figur 23 



JUSTERA PROFIL RYGGSTÖDEN

Justeringszonerna
Varje  profilryggstöd har fem justeringszoner. 

Mittzonen (1) i fig 25 går från övre delen till 
botten på ryggstödet och bestämmer den 
vertikala profilen. Variation av profilen som ses i 
fig 24 fås genom att variera spänningen i de fyra 
interna horisontella spännbanden.

Banden kan justeras för att ge ett mothåll som kan 
vara allt från fjädrande till  ast, inom den variation 
som längden på bandet kan ge.

Den patenterade spänningsmekanismen ger 
möjlighet till enkel inställning för att kunna 
finjustera inställningarna

De ytterligare justeringszonerna är fyra 
justerbara vingar, två på bröstkorgsnivå (nummer 
2 och 3) och två på höftnivå (nummer 4 och 5). 
Låga segment har 1 vinge på vardera sidan.

Figur 25 visar hur ryggstödet vingar kan 
justeras separat för att ge mer eller mindre 
stöd i sidled och djup på ryggen. I figuren är 
zon 2 justerad till det maximala inre läget 
och de återstående vingarna,zonerna 3, 4 & 
5 i det maximala utåtriktade positioner, 
vilket ger ryggstödet en asymmetrisk form.
Dessa vingar är alla oberoende av varandra 
och kan ställas in med en enda skruv för 
varje vinge. Justeringsskruven tillåter enkla, 
fina och exakta justeringar som ska göras 
för att skapa symmetriska och / eller 
asymmetriska stöd för bålen och justeringar 
av ryggstödets bredd.
Förutom att ge de korrekta  sidostödet för 
individen, kan justerings-vingen också 
användas för att reducera den totala 
bredden av ryggstödet och för att ge större 
djup av stödet.

1

2 3

4 5

Figur 25 

Figur 24 

  ALLA JUSTERINGAR KAN GÖRAS MED 
BRUKAREN SITTANDE I STOLEN.



Justering av ryggstödets djup och profil

 

Notera: 
1. Alla profil, djup profil och standardryggstöd har fyra interna band och fyra justerbara vingar.
Segmenterad modell har två remmar och två justerbara vingar. 

2. Vingarnas justering är steglös inom justerbart intervall. Rörelse utanför detta område förhindras av 
mekaniska stopp.Dessa stoppar för rimliga mängder kraft vid justering. Observera dessa gränser för att 
säkerställa en korrekt inställning på ryggstödet.

3. Tänk på att i likhet med alla termoplaster så är ett visst ”minne” i materialet oundvikligt. En vinge som
justerats till sin maxiamala inåtböjning kan inte omedelbart återvända när de släpps. Detta kommer att 
vara mer tydlig i en kall miljö än i en varm.

4. Vi rekommenderar att alla justeringar bör göras i rumstemperaturer

Figur 27 gäller alla standard, 
profil och segmenterade ryggstöd 
i storlek upp till 50 cm: använd 4 
mm insexnyckel för att justera. 
Skruven är tillgänglig från insidan.

Justeringszoner 2 – 5  

Jobba från ryggstödets baksida, lossa 
överdraget för att komma åt banden 
på baksidan av skalet. Varje band ha 
en egen spännmekanism. (P)

För att justera bandet, lossa först 
genom att dra öglan lite utåt 
samtidigt som du drar i pilens 
riktning(1) tills den släpper. För att 
spänna drar du i pilens riktning innan 
du trycker fast öglan i sitt fäste.

To lock the tensioner, press back
into its base in the new position.

Justeringszon 1

Figur 28 gäller alla ryggstöd bredare 
än 60 cm, samt djup modell: använd 
4 mm insexnyckel för att justera 
med skruven utifrån genom 
öppningen i överdraget.

Skruvar för 
justering av 
vingar.

Figure 26 

1. - Dra för att
strama rygg-
bandet

Figur 26 

P – Bandspännare

4mm insex- 
nyckel



Justera segmemterat ryggstöd

Figur 29 

Figur 30 

Använd de ledade segmenten för att anpassa till 
ryggradenss kurvaturer. Använd dubbla V-Trak fästen 
när behov finns av separat placering av övre och undre 
segment för komplexa krav som svår skolios eller 
hyperlordos/kyfos.

Justera segmentens profil och djup enligt instruktioner 
på sidan 14-16.

Montera segmenten i en 
kombination av höjd och bredd 
som är anpassad för att passa 
bålens form och behov av stöd.



V-trak Lite ryggfäste - montering

Ryggfäste Lite är en av de alternativa fästen som 
kan användas.

Montera fästbeslag enligt beskrivning på sid 7-9. 
Kontrollera att V-Trak Lite-armen kan tas bort  lätt 
när båda låsspakarna öppnats. Om så inte är fallet, är 
beslagen inte i nivå eller låspinnarna inte korrekt 
justerade. Fortsätt justeringar tills det kan tas bort 
enkelt. Bild 1

Montering av ryggstöd på Vtrak Lite ryggfäste:

1. Ta bort ryggfästet från fästbeslagen.
2. Ta bort skyddslocket från ena änden av spåret på
ryggstödets baksida – bild 3. 
3. Lossa centrala klämman för att kunna få in
blecket i ryggspåret men skruva inte ur skruvarna 
helt.
4. Sätt blecket i spåret och flytta enheten till önskad
position – bild 4. Se till att det är i rätt läge innan 
fastsättning (låstapparna ska vara vänd nedåt). 
5. Säkra på plats med klämfästet – bild 5.
6. Installera den färdiga ryggstödet i rullstolen och
säkra genom att stänga låsspakarna. 
7. Sätt tillbaka skyddskåpan .

Montering av ryggstöd på rullstolens horisontella
tvärstag med Enkelt fäste:

1. Skruva ur skruvarna helt ur fästet och placera det
runt rullstolens horisontella ryggrör - bild 5, och sätt 
tillbaka skruvarna, men dra inte åt dem helt.
2. Ta bort skyddslocket från ena änden av spåret på
ryggstödets baksida – bild 3. 
3. Sätt ryggen på plats genom att trä blecket i spåret
och flytta enheten till önskad position –bild 4.
5- Dra åt skruvarna - bild 5.

Justering av Ryggstödets höjd

För finjustering av ryggstödets höjd, lossa de två centrumskruvarna - fig 5. 
Flytta ryggstödet uppåt eller nedåt till önskad position -bild 6, och dra åt fästskruvarna.

Om denna justering ändrar vridläget betydligt, kan det vara nödvändigt att justera höjden 
genom att flytta fästbeslagen  på rullstolens ramrör. 

1 2 

3 4 

5 6 



V-Trak Lite justeringar i position

V-trak Lite och Enkelt fäste - Ryggvinkel:

Lossa klämmans skruvar -bild 7. Vinkla 
ryggstödet framåt eller bakåt till önskat läge -
bild 8 och dra åt de båda fästskruvarna.

V-trak Lite  - Ryggstödets djup: - bild 11

1. Höj båda låsspakarna till öppet läge.
2. Lossa båda låsskruvarna på ryggfästets armar.
3. Lossa fästbeslagens skruvar tillräckligt för att
tillåta beslagen att rotera -bild 9. 
4. Vrid fästbeslagen tills önskad position har
nåtts -bild 10.
 5 . Dra åt låsskruvar på armarna och stäng 
låsspakarna. 
6. Dra fästbeslagens skruvar.
7. Kontrollera för enkel borttagning av

ryggstödet och justera vid behov.

Ryggrotation och lateral justering:

1. Gör som för sittdjupjusteringen men rotera
beslagen annorlunda för att uppnå önskad 
rotationsvinkel -bild 12.
2. Om du vill ändra eller återinföra det centrala

läget, lossa klämfästets skruvar och glid i sidled 
till önskad position – bild 13 
3 Säkra på plats genom åtdragning alla skruvar 
och stäng låsspakarna.

OBS: Det centrala klämfästet är konstruerat att 
greppa ordentligt för att motstå rörelse och kan 
därför behöva ytterligare rörelse för att frigöras 
även när fästskruvar har lossats. Innan det 
lossat kan inte justeringar i sidled göras.

Om tillräcklig justering i djup och rotation inte 
uppnås med V-trak Lite rekommenderas att 
CMA-fästet används som alterinativ, se sid 10.

Tillbehör finns även för sagital rotation.

7 8 

9 10 

11 

13 

12 



V-Trak Lite ryggfäste justering av bredd

Anpassa till olika rullstolsbredder.

.

14 15 

16 

1. Följ stegen för sittdjupsjustering.

2. Skruva åt skruvar enligt bild 14, 15, 16.



Justering av höjd - CMA Centrumfäste med armar

Figur 31 

 För finjustering av rygghöjd på CMA-
fäste, lossa de två skruvarna "A" i figur 
31. Flytta ryggstödet uppåt eller nedåt
till den nya positionen och dra åt 
höjdställskruvar.

A 

Det kan vara vara nödvändigt att 
justera höjden genom att åter 
positionera fästbeslagen på 
rullstolens ram.



Justering av ryggstödets vinkel - CMA

Justering av sittdjup - CMA

Låsskruvar

Figur 36 

Figur 35 

Figur 33 Figur 32 

A

För att justera ryggvinkel på centrumfäste med armar (CMA)  - Lossa två skruvar "A" i figur 32.
Luta ryggstödet framåt eller bakåt till den nya positionen som visas i figur 33 och dra åt
båda skruvarna.

 Observera:
Se till att låsspakarna på fästbeslagen är i det olåsta läget så 
stiften kan rotera fritt.

 Sitsdjupet kan minskas (Figur 35) 
genom att vrida fästbeslagen så 
att de rör sig från normalläget 
(vid en vinkel, bakom rullstolens 
ryggenrör) tills de är vid den 
maximala främre läge, framför 
ryggrören och parallella med 
varandra. Alla lägen 
däremmelan kan väljas.

Sitsdjupet kan ytterligare justeras 
(Figur 36) genom att rotera V -
Trak CMA-armarna framåt för att 
flytta ryggstödet längre fram. 
Använd Låsskruvarna för att säkra 
den slutliga positionen.

Figur 34 



Justering av djup - fortsättning

Asymmetriska justeringar - CMA

Figur 40 

Låsmuttrar i inaktiv position

Fi gur 38 

Släpp Låsspakarna och svängarms-
skruvarna så du kan rotera  ryggstödet åt 
höger eller vänster, figur 41.

Sittdjupet kan också ökas (figur 38) genom att 
vrida V-Trak CMA-armarna bakåt så att ryggstödet  
också flyttas bakåt. Detta kommer att kräva 
omlokalisering av Locking Cams från deras låsläge 
till sitt förvaringsläge. Använd låsskruvar för att 
säkra den slutliga positionen.

Sittdjupet kan ökas (figur 37) genom att vrida 
fästbeslagen så att de rör sig från standard position (i 
vinkel bakom ryggens rör) tills de är vid maximala bakre 
läget och parallella med varandra.  Alla lägen där emellan 
kan användas.

Figur 37 

Bakåtriktad position av armarna kan även 
utföras med monteringsblocken i det främre 
läget (Figur 39). Använd låsskruvarna för att 
säkra den slutliga positionen.

Låsskruvar

Figur 39 

Ryggstödet kan samtidigt flyttas i sidled till 
vänster eller höger så länge det håller sig inom 
ramarna för rullstolens begränsningar eller 
andra restriktioner.

Figur 41 



 Om personen väger mycket och / eller rullstolen har tiltfunktion eller möjlighet att fälla 
ryggen, kan det innebära att det behövs ett extra fäste för den övre delen av ryggstödet eller 
att man använder två uppsättningar stag och fästbeslag på högsta och lägsta punkterna på 
ramen.Detta kan också motverka  krafter som härrör från frivilliga eller ofrivilliga rörelser.

Extra fäste kan användas till helt eller segmenterat ryggstöd.
Notera att ändarna av sekundärarmen måste vara i 
rätt position för att omedelbart överföra 
rotationskrafter till rören. Sekundärarmen är fäst vid 
rören med hjälp av band monterade genom spåren vid 
ändarna av armarna och fästs med kardborrband.

Raka och vinklade versioner av sekundärarmen är 
tillgängliga för att tillgodose olika rygglägen och kan 
användas på toppen eller botten av ryggstödet.

Fig 43  - Montering av två armar på  rygg med 
två segment med ett anslutande gångjärn. 
Lösningen gäller även för ett helt ryggstöd. Tar 
man  bort gångjärnet så kan varje segment 
ställas in oberoende av varandra för 
t.ex.scolioser.

Fig 44 - Med separata segment kommer montering av 
ytterligare segment eller ett nackstöd öka 
hävstångseffekten på det övre centrumfästet. I detta fall 
kan infästningen höjas till sin högsta punkt för att ge större 
motstånd mot vridning.

Belastning, stabilitet och hög tonus

Fig 45 Det högsta läget på CMA uppnås genom att 
vända den centrala fästet. Lossa det från armarna, 
vänd det upp och ner och montera det enligt bilden 
med skruvarna för inställning vända uppåt.

Sekundärt fäste

Ryggstödet kan säkras mot extrema krafter till följd av kroppsvikt, hög tonus och ofrivilliga rörelser.

Figur 42 

Figur 43 

Figur 44 

Figur 45 



Belastning, stabilitet och hög tonus - fortsättning

V-trakryggens skal är gjort för att flexa en aning för att ge brukaren stöd och stabilitet men 
samtidig rörelsefrihet. Denna flexibilitet kan anpassas med hjälp av användning av 
stabilisatorer (tillbehör). Dessa är fästa på armarna till centrumfästet och används för att 
fånga upp den bakåtgående rörelsen i ryggstödet. 

Fig 46 extensionsstabilisatorer:
(BM STX)  monterade i hålen på 
centrumfästets armar för att 
tillåta en begränsad rörelse i 
ryggstödet.

Figur 47 - Stabilisatorer monterade 
för att hindra flex bakåt.

 Placera öglan på insidan av ryggstödet och trä 
den ut genom överdraget.

Fig 48 Ryggstödens skal kan bli 
utsatta för rörelser framåt när t.ex 
brukaren använder ryggstödet som 
ett stöd för att böja sig framåt. Om 
detta inträffar kan man förhindra 
skador på skalet kan man göra 
enligt fig 49.

Koppla förankringsbandet till öglan med det 
medföljande spännet. Trä den fira ändan genom 
bandfästet och se till att det sitter ordentligt.

Förankringsbandet måste lossas när ryggstödet 
ska tas bort från rullstolen.

Figur 46 

Figur 47 

Figure 48 

Figur 49 



 

Riktlinjer - belastning, stabilitet och hög tonus

Kategori 2

Ett ryggstöd med centrumfäste CMA eller 
Lite samt en sekundär arm överst eller 
underst för att ta upp rotationsrörelser:

Max brukarvikt: 140Kg

 Kategori 3

Ett ryggstöd eller segmenterat ryggstöd 
med två centrumfästen eller Lite 
ryggfäste, fästa vid högsta och lägsta 
möjliga fästpunkt: Max brukarvikt 140 kg

Maximum User Weight: 140Kg

Kategori 4

Två segment-ryggstöd med 
ryggstödsförlängning, där man har vänt 
infästningspunkten på centrumfästet, för 
att nå maximalt motstånd mot 
rotationskrafterna.

Max brukarvikt: 140Kg

Kategori 1

Ett ryggstöd med ett centrumfäste CMA 
eller V-trak Lite, med infästningen optimalt 
för att balansera rotationskraften:
Max brukarvikt 140 kg

Följande guide är tänkt som exempel och skall inte ersätta proffesionell bedömning och 
erfarenhet.Varje montering är individuell och kräver att man bedömer eventuella risker 
och dess hantering.

Figur 50 

Fi gure51 

Figur 52 

Figur 53 



Kategori 5

Två separata segment-ryggstöd där man 
använder rotationsstopp (tillbehör) för att 
stoppa rörelse i övre segment

Max brukarvikt: 140Kg

Riktlinjer - belastning, stabilitet och hög tonus - fortsättning

Som med alla hjälpmedel för sittande måste man vara observant för risk för 
vävnadsskada eller trycksår. 

Inom V-traks sortiment av ryggstöd och tillbehör finns det en stor variation av storlekar, 
former, postionerande och flexibla stöd, för att kunna erbjuda bra tryckfördelning och 
tryckutjämning.

Felaktig positionering kan ge upphov till risk för skada, speciellt på områden där risk för 
tryck är hög, exempelvis sacrum eller skulderbladen. 

VÄVNADSKADOR OCH TRYCKSÅR

För att nå maximalt motstånd mot rotationskrafterna i ovanstående guide, skall 
skruvarna i rotationsstoppet vara åtdragna med ett moment av 25 Nm. Moment för 
samtliga skruvar i V-traks sortiment återfinns i tabellen.

Moment för skruvar i V-Trak system :

Rekommenderad:   Maximum:
Nm   (lbf ft)  Nm   (lbf ft) 

Fastener: 
CMA Svängskruvar
Armskruvar
Skruvar i fästbeslag
CMA Låsskruvar
CMA Låsmuttrar
Höjdjusteringsskruvar
Gångjärnsskruvar

Varning. Om man överskrider angivna moment kan det förstöra 
infästningar och ge risk för skada

20  14.75    25  18.44 
10 7.38    15  11.10 
10 7.38    15  11.10 
  6  4.43    10    7.38 
  6 4.43    10    7.38 
  6 4.43    10    7.38 
  6 4.43    10    7.38 

Figur 54 



C 

B 

F 

E 

1. Dra åt vinklingsskruvarna (A) .

2. Dra åt skruvar för höjdjustering (B)

3. Ställ in låsskruvarna(C) och (D)

4. Lossa armarnas skruvar (E) och lås-
spakarna (F)  för att tillåta systemet 
att vila mot låsskruvar/låspluggar.

A 

D 

Följ instruktionerna nedan för att försäkra Er att monteringen av V-trak är tillförlitlig. Använd 
om nödvändigt tabellen över åtdragningsmomenten på föregående sida. Punkt 1-5 gäller 
centrumfäste med armar, CMA. Instruktioner för V-trak LIte ryggfäste finns på sid. 18-20

Checklista säkerhet



 

I 

G 

J 

L 

5. Dra åt armarnas skruvar (G)
ordentligt genom att hålla emot 
med en nyckel  (W)  på 
låsmuttrarna  se bild (H)

6. Säkerställ att det går lätt att demontera/ montera.
7. Justera fästbeslagen om det finns

behov.
8. Dra åt fästbeslagens skruvar ordentligt (I)

12. Presentera bruksanvisningen till brukaren och/eller personal.
13. Poängtera särskilt avsnittet Säkerhet på sid 3 och Rengöring på sid 6. Alternativt

förse brukare/personal med användarmanual.(kortversionen av
bruksanvisningen). Se www.fysionord.se

9. Sätt i skyddskåpan i spåret
på ryggstödet (J).

10. Justera kraften i låshandtagen (L) om det
behövs, genom att använda blocknyckel för att 
hålla emot på låsmuttern enligt bilden (K) . Se till 
att det inte går att röra ryggstödet när armen är 
låst, speciellt viktigt vid transport i bil.

11. Visa hur låsspakarna ska användas och i vilket
läge de skall vara (L).K 

W 

Checklista säkerhet - fortsättning

H 



Att välja ryggsystem

 Använd tillverkarens digitala modellväljare genom att använda länk på 
www.svancare.se. I den digiatala modellväljaren finns de senaste modellerna.

Kontakta firmans representanter specialiserade på sittergonomi för ytterligare hjälp.



Att välja ryggsystem - fortsättning
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