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Produktblad
Bendix ryg
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Bendix ryg 
Det fleksible rygsystem med mange tilpasningsmuligheder og stor genanvendelighed, 
som kan påsættes de fleste kørestole

Bendix rygsystemet er med sin modulopbygning og universale monteringskit en unik og fleksibel løsning til mennesker, 
som har behov for ekstra komfort og siddestøtte - i en hvilken som helst kørestol. Grunden er, at rygsystemet kan  
monteres på stort set alle typer kørestole. 

Individuelt justérbare pudemoduler 
– samme princip som Kelvin køre-
stolene
Modulenheden er opbygget med ekstra 
dyb siddestøtte, hvilket giver yderligere 
stabilitet samt mulighed for at lave en tre
punktstøtte. Hver af de fem rygmoduler 
samt de to sidepuder, som er opdelt i tre 
kamre, kan individuelt tilpasses med fyld 
efter samme principper som de øvrige 
Kelvin kørestole. Så fejlstillinger såsom 
kyfoser og skolioser får den tilstrækkelige 
plads og støtte, tilpasset den enkeltes 
behov, hvilket sikrer en total aflastning af 
udsatte områder.

Stor genanvendelighed  
– Make Rehab tilbyder montering  
og tilpasning
Rygsystemets fleksibilitet gør det muligt, 
at Bendix ryggen kan følge med den  
enkelte ved udskiftning til en anden  
kørestol eller nemt kan genanvendes til 
en anden person.

Bendix ryggen fås i 4 størrelser. Det er 
muligt at påsætte flexarme med og uden 
tyngde på den pågældende kørestol samt 
alle nakkestøtter. Ryggen leveres med et 
stretch betræk.

Make Rehabs konsulenter står gerne til 
rådighed og er behjælpelige med monte
ring og tilpasning af rygsystemet, samt 
vejledning i valg af størrelse.

Hvem vil have gavn af en Bendix ryg?
Mennesker med svære smerteproble
matikker og eller låste fejlstillinger, som 
derved ikke kan opretholde en sidde
stilling. Mennesker med senfølger efter 
apopleksi, mennesker med sammenfald 
på grund af osteoporose, mennesker med 
ALS, som anvender elstol. Derudover 
kan mennesker med sklerose, demens og 
Parkinson have gavn af en Bendix ryg. 
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Make Rehab Specifikationer
Bendix ryg

Model – mål i cm Rygbredde 
indvendig

Passer til 
sædebredde Varenr HMI nr.

Bendix ryg str. 0 30 37 BDXR37 74648

Bendix ryg str. 1 35 42 BDXR42 74649

Bendix ryg str. 2 40 47 BDXR47 74650

Bendix ryg str. 3 45 52 BDXR52 74651

Produktspecifikationer

Flexarme Ja

Nakkestøtte Ja, flere typer

Åndbart og vaskbart betræk Ja

Pude overflade PU

Pudefyld Latex med krøyerkugler

Tilbehør Varenr

Betræk til Bendix ryg str. XS BDXRB37

Betræk til Bendix ryg str. S BDXRB42

Betræk til Bendix ryg str. M BDXRB47

Betræk til Bendix ryg str. L BDXRB52

Monteringsbeslag BDXRB55

Lændestøttepude kile formet KLVR180

Sidestøttepude S KLVR181

Sidestøttepude M KLVR182

Kropstøttepude 3 cm KLVR183


