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Produktinformation
Gäller:  R82 Västar och Bälten

Nytt sortiment av Västar och Bälten från R82
Nu tar vi västar och bälten in i framtiden och lanserar ett nytt sortiment av västar, bälten och fotremmar.  
Med de nya produkterna kommer en rad förbättringar som: 
• Ett brett utbud ger möjlighet att utforma ett korrekt stöd för de flesta användare.
• Enkla att montera och justera.
• Utformade för att passa alla sitthjälpmedel från R82 och kan även användas med andra produkter.
• Enkla att torka av och tvätta för bättre hygien. Kan tvättas i upp till 60 °C.
• Neopren under spännena för extra komfort.
• Tillverkad i en kombination av neopren och komforttyg vilket gör de flexibla och hållbara.
• Måttguide gör det enkelt att välja rätt storlek. 
 
Delar av vårt sortiment av västar och bälten utgår och ersätts av nya produkter. 
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Egenskaper
Bland våra modeller finns torsoväst, kryssväst, Y-bälte, bäckenbälte och ankelselar. Dessa produkter 
avspeglar många års tillverkningsexpertis och har utformats med mjuka och samtidigt slitstarka material.

Dubbel åtdragning 
Y-bältet och bäckenbältet har dubbel åtdragning med spännet i mitten 
och en åtdragningsrem på varje sida. Detta gör det möjligt att justera 
spänningen när bältet har fästs och att anpassa trycket så att det är 
lika stort på var sida om bäckenet, för en mer symmetrisk justering.

Enkel rengöring
Alla västar och bälten är enkla att torka av och rengöra och kan tvättas 
i 60 °C.

Bättre hållbarhet
Förstärkt infästning av remmarna och spännena för förbättrad  
hållbarhet.

Kvalitet och säkerhet
• Produkterna uppfyller kraven i enlighet med Medical Devices Directive (93/42/EEC) (MDR).

• Produkterna är brandtestade i enligthet med SS-EN1021-1, SS-EN1021-2 samt ISO 7176-16.

• Produkterna är testade för cytotoxicitet i enlighet med ISO 10993-5.

Komfort
Alla västar och bälten tillverkas med neoprentyg under spännena. 
Det gör dem mer bekväma för användaren att bära. Dessutom frigörs 
spännena genom en tryckning på sidorna, vilket innebär att man inte 
behöver trycka mot användaren.

* Kraven och testerna gäller endast för följande fem modeller: Torsoväst, kryssväst, Y-bälte, bäckenbälte och ankelselar.
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Torsoväst  200 - 270 mm 270 - 320 mm 320 - 405 mm 405 - 470 mm 470 - 520 mm 520 - 600 mm

Kryssväst 200 - 315 mm 260 - 345 mm 345 - 450 mm 450 - 530 mm 530 - 620 mm

Y-bälte 170 - 320 mm 210 - 350 mm 250 - 410 mm 320 - 440 mm 410 - 520 mm 

Bäckenbälte 160 - 200 mm 200 - 240 mm 240 - 280 mm

Ankelselar 160 – 230 mm 230 – 310 mm 290 – 380 mm

Måttguide och storlekstabell
När man överväger att använda västar och bälten är det viktigt att välja korrekt 
storlek för att säkerställa korrekt positionering och passform.

Vid mätning av användaren ska måtten tas med ett flexibelt måttband som 
följer kroppens former.

• Vid mätning för en torso- eller kryssväst ska måttet tas från den bredaste 
delen av axeln (S) till motsatt sida av bäckenet (P)

• För Y-bälte och bäckenbälte ska måttet tas från höftben (H) till höftben (H)

• För ankelselar ska måttet tas vid omkretsen (C) av vristen precis ovanför 
fotknölen.

För komplett artikellista, kontakta kundservice.


