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Fördelar med fast ryggstöd 
för brukare: 

Fördelar med fasta ryggstöd
fasta ryggstöd ger brukarna följande fördelar:

Uppkomsten av J3-ryggen

Jay är stolta att presentera ett revolutionerande och nytt fast ryggstöd för rullstolar. våra produktspecialister har 
spenderat många år på forskning, utveckling och testning av våra fasta ryggar vilket lett till att vi nu kan presentera en 
komplett fast ryggstödslösning som passar till en stor del av brukarna.

Kliniska fördelar med fast 
ryggstöd:

•

•

•

stil - snygg design

förtroende - brukaren kan vara säker med 
produkten

komfort - ryggen ger brukaren stöd 
för att kunna sitta bra med minimal 
ansträngning.

specialisterna spenderade över 
5 år på att designa, testa och 
förädla en lösning på dessa 
områden och resultatet blev den 
revolutionerande J3-ryggen. 90% 
kompatibilitet med rullstolarna på 
världsmarknaden, stort utbud av 
tillbehör och inställningar, lätt att 
förstå och lätt att använda.

våra Jay specialister utvecklade ett 
nytt fast ryggstöd som skulle bli det 
bästa möjliga ryggstödet för brukare, 
vårdare och förskrivare. 
feedback från tidigare fasta ryggstöd 
ledde fram våra specialister till att 
fokusera på att lösa tre nyckelproblem 
vid utvecklande av J3-ryggen:

  inkompatibilitet
  dålig passform 
  svår hantering

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Ger optimalt posturalt stöd

Ger en bättre tryckfördelning

förbättrar stabiliteten

förbättrar positionering

förbättrar komforten

förbättrar funktionen
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J3 systemet innehåller flera olika former och 
storlekar:

Man kan välja mellan 4 olika nivåer på ryggstödet, beroende på brukarens funktionella behov 
och graden av bålstabilitet.

skulderhöjd
(Standard kontur / 
djup kontur)

Hög thorakal
(Standard kontur / 
djup kontur)

Mellan thorakal
(Standard kontur)

låg thorakal
(Standard kontur)

Storlekar & former

standard kontur rygg

5,6cm (2.25“)

15,3cm (6“)

djup kontur rygg

Olika nivåer av stöd2 

Ryggens kontur
(sidostöd)1 

Jay 3 ryggen erbjuder 2 typer av konturdjup; standard 
kontur (SC) med 5,5 cm djup och djup kontur (DC) som 
ger brukaren 15 cm djup.

(Fasta och swing-away bålstöd är också tillgängligt - se 
sidan 13)

•

•

Ger optimalt stöd och passform för det flesta 
brukarna.

Tar bort behovet av flera olika fabrikat av 
ryggar.

Tar bort kompromisser ( t ex att storleken är 
korrekt men den passar inte på rullstolen).

Ett beställningsunderlag istället för flera olika.

•

•
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Storlekar & former

Ryggstödshöjd3 

Ryggbredd4 

På grund av olika längd på brukarna finns varje nivå av J3-ryggen i 3 olika höljder: låg, medium och hög.

J3-ryggen finns även i ett stort antal bredder överensstämmande 
med bålbredd och rullstolsbredd, för att säkerställa att ryggen passar 
brukaren när ryggen passar rullstolen. 

De många möjligheterna i J3-ryggen ger förskrivaren och brukaren 64 
olika ryggar med samma infästning.

LÅG Medium Hög
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för maximal tryckfördelning, rätt stöd och optimal komfort behöver ett fast ryggstöd följa brukarens 
form. Med detta i åtanke är J3-ryggens positioneringsdelar designade för att ge förskrivaren möjligheten 
att fastställa, anpassa och finjustera formen på J3-ryggen.

POSITIONERINGSSYSTEM

•

•

•

•

   

Positioneringsdelarna 
     
 Ger maximal tryckfördelning

 Ger optimalt stöd och komfort 

      Otaliga möjligheter av anpassade former 

      flera positioneringsmöjligheter

för att lättare förstå hur man använder positioneringsdelarna, se 
exemplet med en brukare med en “C” formad kyfos. 

i detta fallet är en J3-rygg, standard kontur 
hög, fäst på ryggstödet. när brukaren sitter 
mot ryggen är stödet koncentrerat till en 
liten yta vilket leder till tryckpunkter som kan 
ge tryckproblematik och sämre komfort för 
brukaren. detta leder även till att den posturala 
stabiliteten blir lidande. (bilden till vänster). 

Genom att använda vinkeljusterbarheten i J3- 
ryggens fästen kan man anpassa ryggen bättre 
efter ryggraden. när vinkeln är inställd är det 
lätt att lägga i en mellanstor kil i toppen och en 
stor kil i botten. 

detta  ger en rygg som ger optimal 
tryckfördelning samtidigt som den ger ökad 
stabilitet, komfort och funktion. 

Man ser en tydlig förbättring genom att använda 
positioneringsdelarna.
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alla J3-ryggarna levereras med lumbalstöd för optimalt stöd för bäckenet. till det så erbjuder vi en serie positioneringskit som kan 
användas vid utprovning och bedömning.

Positioneringsboxen innehåller alla nödvändiga delar för 
att anpassa J3-ryggen efter brukaren. Boxen består av 32 
olika delar.

alternativt så har vi två olika mini-kit tillgängliga.

Positionerings Mini-kit i - 7 delar

Positionerings Mini-kit 2 - 12 delar
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de revolutionerande Jay monteringsbeslagen är lätta att montera, lätta att flytta, små och fulla med 
inställningsmöjligheter.

5 fördelar med Jay’s monteringsbeslag
  

För att tillgodose flera olika monteringsplatser utan att behöva ändra på önskad ryggposition. 

Ofta så gör hinder som t.ex. stabiliseringsstag att förskrivaren och teknikern måste kompromissa vid 
monteringen av en fast rygg. de två fästena till J3-ryggen tar mycket lite plats och monteras utan att 
påverka bästa placering för brukaren. 

Dessutom kan J3-ryggens 
vertikala position ändras efter 
att fästena är monterade. 

1 Anpassat efter varierande ryggrörsformer och storlekar. 

det nya monteringsbeslaget har en speciell klamp som passar rör med diameter från 1,9 cm till 2,8 
cm. ett enda monteringsbeslag som passar 90% av rullstolarna på marknaden gör beställnings- 
och monteringsprocessen enklare.

1,9 cm (3/4”)  
D Typ

Montering

Montering

2,5 cm (1”) 2,8 cm (1 1/8”) 
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3 Anpassad för att slippa byta monteringsbeslag när det behövs en smalare rygg än rullstolsbredden. 

Ofta så passar ryggen rullstolen men inte brukaren. För att lösa detta problemet gjordes en 
breddjustering på 5 cm. T. ex. en 41 cm bred J3-rygg kan enkelt monteras på en 46 cm bred rullstol. 

41cm J3-rygg på en 46 cm bred 
rullstol

41 cm bred J3-rygg

5 lätt att använda.

Med de nya fästbeslagen kan J3 ryggen lätt tas av och sättas 
på. Detta gör det möligt för brukaren att själv kunna göra dessa 
moment. 

Fästbeslaget låses automatiskt, vilket gör att ryggen blir säkert 
ditsatt varje gång.

4 För att tillgodose upp till 22° ryggvinkling utan att förlora sittdjup.  

Monteringsbeslagen till J3 designades för att minimera förlusten av sittdjup. När J3-ryggen vinklas 
bakåt ändras inte den nedersta delen av ryggen, vilket leder till att det inte blir någon förlust av 
sittdjup. Detta är viktigt för brukare med nedsatt bålstabilitet som kanske kräver mer extrema 
vinklar.  

      sittdjupet   
förblir konstant!

enkelt eFFektiVt sittAnde

NOTERA: Djupanpassning 
på 5 cm eller 8,2 cm 
(med djupförlängare) 
är möjligt oberoende av 
ryggvinkling.
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lätt att montera

lätt att sätta på plats

att montera en fast rygg har tidigare alltid varit 
svårt.

Med Jay’s monteringsbeslag har det aldrig varit 
enklare. 

Med bara två fästpunkter, ofattbar höjdjustering 
och ett fästbeslag som klarar det flesta ryggrörs-
typerna på marknaden.

enkelt eFFektiVt sittAnde

Anpassa J3

att sätta dit J3 ryggen kan inte vara enklare. Bara 
skjut ner fästena i beslaget så fäster sig ryggen 
automatiskt.
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lätt att anpassa

lätt att ta av

anpassa höjden

att ta av J3-ryggen görs snabbt och enkelt. Även brukare 
med begränsad fingerfärdighet kommer att känna att J3- 
ryggen är lätt att använda.

anpassa djupet anpassa vinkeln

finjusteringar som höjd på ryggen, djup och vinkel kan göras med brukaren sittande i rullstolen. alla anpassningar 
görs med de två medföljande verktygen. 
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Djupförlängaren ger mer sittdjup åt brukaren:

      standardfästbeslaget ger 5 cm djupanpassning och två monteringspositioner

      djupförlängarbeslaget ger 8,2 cm djupanpassning och fyra monteringspositioner

djupförlängarbeslaget möjliggör ökad bakåtlutning utan att minska på sittdjupet.

Jay J3-ryggen kan utrustas med huvudstöd. Två typer av monteringsbeslag samt två olika dynor är 
tillgängligt. Att montera ett huvudstöd på J3-ryggen är snabbt och enkelt gjort eftersom ryggen har 
förborrade hål för huvudstödet.
 
      Jay Standard beslag ( A )

      Jay Flip-back beslag ( B )

      Jay Standarddyna ( C )

      Jay Konturdyna ( D )

Djupförlängare

Huvudstöd

Jay J3-ryggen erbjuder ett stort antal tillbehör för att ge brukaren optimal positionering i sin rullstol. alla 
tillbehören passar inte till alla ryggmodellerna. se i beställningsunderlaget för mer detaljer.

Förutom Jay huvudstöden så finns det även ett 
universellt huvudstödsmonteringskit som gör 
montering av andra huvudstöd möjligt.

A B

C

D

standard fästbeslag Fästbeslag med djupförlängare

enkelt eFFektiVt sittAnde

tillval & tillbehör

•

•

•

•

•

•



siMPlY · eFFectiVe · seAtinG

13

enkelt eFFektiVt sittAnde

This information is for reference only. All prescriptions should be based upon the information found during clinical assessment        © Sunrise Medical www.jay-seating.com

13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          © Sunrise Medical 2008www.jay-seating.com

13

This information is for reference only. All prescriptions should be based upon the information found during clinical assessment        © Sunrise Medical www.jay3seating.co.uk

13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          © Sunrise Medical 2008www.jay3seating.co.uk

Bröstsele
Bröstselar finns som tillbehör till J3-ryggen. De finns i fyra 
storlekar från small till X-large. 8 förborrade hål i ryggstödet 
gör monteringen av bröstselen enkel.

Bålstöd
Det finns två sorters bålstöd till J3-ryggen, fasta samt swing-away. Man kan t ex beställa ett fast bålstöd på ena sidan 
samt ett undansvängbart på andra sidan, för de brukare som alltid förflyttar sig åt samma håll. Båda bålstödstyperna 
finns i 6 storlekar: 10x10 cm, 10x12 cm, 10x15 cm, 15x15 cm, 15x10 cm,15x12 cm

standardfäste Universalfäste Jay standard huvudstöd 
och standard dyna

Jay flip-back huvud-
stöd och kontur dyna

Krocktestad
Hela J3-rygg sortimentet, inklusive alla huvudstöd, har blivit krocktestat enligt ISO 16840-4  Annex A and ANSI/
RESNA WC/Volume 4 Section 20 Annex A.

swing-away bålstöd - ställbart i höjd och vinkel fast bålstöd
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J3 __  __  __  __

beställa J3 ryggen

Fakturaadress: Leveransadress:
Namn Namn
Adress Adress
Post nr: Ort: Post nr: Ort:
E-post E-post
Tel: Fax: Tel: Fax:

Beställningsdatum: Märkes
Beställningsnummer:
Önskat antal: Sunrise beställningsnummer:

Order J3 Ryggstöd = 
Offert Komplett ryggstöd för brukare upp till 136 kg = 

Ett universalfäste per sida för snabb montering. = Pristillägg

Lätt justerbar vid bedömning och vid behov av ändring.
Stort urval av positioneringsmöjligheter. Kundservice fax nr: 031-748 37 37
Ryggar och tillbehör är krocktestade.
Ett stort & ett litet lumbalstöd inkl i MT, UT & SH box
Ett litet lumbalstöd inkl i LT box 2 års garanti Max brukarvikt: 136 Kg

Brukarvikt  kg
Art. nr: Obligatorisk information för att säkerställa korrekt konfiguration

Användningsområde:
För alla brukare som är i behov av postural ryggsupport från milt lateralt stöd till mycket lateralt och posterialt stöd.
Stort utbud av ryggstödsformer och höjder för att täcka brukarens behov.
Inställbar i djup, höjd,  vinkel och stolsbredd, ger snabb och omfattande positionering av brukaren.

1. Bedöm lateral stabilitet (Grund eller Djup Contur) 
2. Bedöm bakre stabilitet ( Låg, Mellan, Övre Thorakal)
3. Bedöm lämplig rygghöjd (Låg, Medium, Hög)
4. Fastställ brukarens bålbredd och jämför med
    med bredden mellan ryggrören på rullstolen.
5. Bedöm behovet av tillbehör och inlägg.

Passar till:

rullstols bredd

NR 10501_0901

46 5146 51 36 41
46 - 51 51 - 56 51 - 5646 - 5141 - 4636 - 41

Brukar 
behov

Rygg 
höjd 36 - 41 41 - 46

36 41

© Sunrise Medical 2008           1 / 2
www.sunrisemedical.se

besök vår webbsida:
För mer information

Mycket Lateral SupportMåttligt Lateral Support

cm

cm

cm

cm

Huvudstöd & bröstsele tillgängligt

Jay 3 ryggbredd

3328 4338

4338

Huvudstöd & bröstsele tillgängligt

48

Bålstöd, huvudstöd & bröstsele tillgängligt

38

Bålstöd, huvudstöd & bröstsele tillgängligt

433833

Skulder 
Höjd (SH)

Hög 
Thorakal 

(UT)

Max bålbredd brukare

Max bålbredd brukare

Med (M)
Låg (S)Mellan 

Thorakal 
(MT)

Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Max bålbredd brukare

Max bålbredd brukare

Låg 
Thorakal 

(LT) Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Hög (T)

BRUKARMÅTT

Djup Contur / DCStandard Contur / SC

33 38 43 48

33

48433833

4843

3328

61
57
53

50

Ja
y 

3 
ry

gg
en

s 
hö

jd
 

30

24
20
17

46
42

38
34

JAY© Basic XXXXXXXXFeb 21 07
BU Jay J3 rygg 2009-01-16 Rev1

J3 Rygg

Uppbyggnad av artikelnr:

J3 SC LT S 41  (Exempel)

     J3:  J3 rygg
     SC: Standatd contur
     LT:  Låg Thorakal
     S:    Låg höjd (Short)
     41:   Rullstolens ryggbredd

5 cm 15 cm

J3  SC  __  __  __

för att göra beställningsproceduren av J3-ryggen så enkel som möjligt så har vi tagit fram  
ett smart artikelnummersystem.

alla J3 produkters artikelnummer börjar med: 

För att lättare förstå J3-ryggens artikelnummersystem följ denna 4-stegs guide.*******

StEg 1: Kontur djup
steg 1 fastställer ryggens djup. Hur mycket sidostöd som behövs:   
standard kontur (sc) eller djup kontur (dc)?
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StEg 2: nivå på ryggstödet
steg 2 faställer vilken nivå på ryggstödet som behövs.  
välj mellan låg thorakal (lt), Mellan thorakal (Mt), 
Hög thorakal (Ut) eller skulder höjd (sH).

J3  SC  LT  __  __

Fakturaadress: Leveransadress:
Namn Namn
Adress Adress
Post nr: Ort: Post nr: Ort:
E-post E-post
Tel: Fax: Tel: Fax:

Beställningsdatum: Märkes
Beställningsnummer:
Önskat antal: Sunrise beställningsnummer:

Order J3 Ryggstöd = 
Offert Komplett ryggstöd för brukare upp till 136 kg = 

Ett universalfäste per sida för snabb montering. = Pristillägg

Lätt justerbar vid bedömning och vid behov av ändring.
Stort urval av positioneringsmöjligheter. Kundservice fax nr: 031-748 37 37
Ryggar och tillbehör är krocktestade.
Ett stort & ett litet lumbalstöd inkl i MT, UT & SH box
Ett litet lumbalstöd inkl i LT box 2 års garanti Max brukarvikt: 136 Kg

Brukarvikt  kg
Art. nr: Obligatorisk information för att säkerställa korrekt konfiguration

Användningsområde:
För alla brukare som är i behov av postural ryggsupport från milt lateralt stöd till mycket lateralt och posterialt stöd.
Stort utbud av ryggstödsformer och höjder för att täcka brukarens behov.
Inställbar i djup, höjd,  vinkel och stolsbredd, ger snabb och omfattande positionering av brukaren.

1. Bedöm lateral stabilitet (Grund eller Djup Contur) 
2. Bedöm bakre stabilitet ( Låg, Mellan, Övre Thorakal)
3. Bedöm lämplig rygghöjd (Låg, Medium, Hög)
4. Fastställ brukarens bålbredd och jämför med
    med bredden mellan ryggrören på rullstolen.
5. Bedöm behovet av tillbehör och inlägg.

Passar till:

rullstols bredd

NR 10501_0901

46 5146 51 36 41
46 - 51 51 - 56 51 - 5646 - 5141 - 4636 - 41

Brukar 
behov

Rygg 
höjd 36 - 41 41 - 46

36 41

© Sunrise Medical 2008           1 / 2
www.sunrisemedical.se

besök vår webbsida:
För mer information

Mycket Lateral SupportMåttligt Lateral Support

cm

cm

cm

cm

Huvudstöd & bröstsele tillgängligt

Jay 3 ryggbredd

3328 4338

4338

Huvudstöd & bröstsele tillgängligt

48

Bålstöd, huvudstöd & bröstsele tillgängligt

38

Bålstöd, huvudstöd & bröstsele tillgängligt

433833

Skulder 
Höjd (SH)

Hög 
Thorakal 

(UT)

Max bålbredd brukare

Max bålbredd brukare

Med (M)
Låg (S)Mellan 

Thorakal 
(MT)

Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Max bålbredd brukare

Max bålbredd brukare

Låg 
Thorakal 

(LT) Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Hög (T)

BRUKARMÅTT

Djup Contur / DCStandard Contur / SC

33 38 43 48

33

48433833

4843

3328

61
57
53

50

Ja
y 

3 
ry

gg
en

s 
hö

jd
 

30

24
20
17

46
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38
34
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J3 Rygg

Uppbyggnad av artikelnr:

J3 SC LT S 41  (Exempel)

     J3:  J3 rygg
     SC: Standatd contur
     LT:  Låg Thorakal
     S:    Låg höjd (Short)
     41:   Rullstolens ryggbredd

5 cm 15 cm
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beställa J3

Fakturaadress: Leveransadress:
Namn Namn
Adress Adress
Post nr: Ort: Post nr: Ort:
E-post E-post
Tel: Fax: Tel: Fax:

Beställningsdatum: Märkes
Beställningsnummer:
Önskat antal: Sunrise beställningsnummer:

Order J3 Ryggstöd = 
Offert Komplett ryggstöd för brukare upp till 136 kg = 

Ett universalfäste per sida för snabb montering. = Pristillägg

Lätt justerbar vid bedömning och vid behov av ändring.
Stort urval av positioneringsmöjligheter. Kundservice fax nr: 031-748 37 37
Ryggar och tillbehör är krocktestade.
Ett stort & ett litet lumbalstöd inkl i MT, UT & SH box
Ett litet lumbalstöd inkl i LT box 2 års garanti Max brukarvikt: 136 Kg

Brukarvikt  kg
Art. nr: Obligatorisk information för att säkerställa korrekt konfiguration

Användningsområde:
För alla brukare som är i behov av postural ryggsupport från milt lateralt stöd till mycket lateralt och posterialt stöd.
Stort utbud av ryggstödsformer och höjder för att täcka brukarens behov.
Inställbar i djup, höjd,  vinkel och stolsbredd, ger snabb och omfattande positionering av brukaren.

1. Bedöm lateral stabilitet (Grund eller Djup Contur) 
2. Bedöm bakre stabilitet ( Låg, Mellan, Övre Thorakal)
3. Bedöm lämplig rygghöjd (Låg, Medium, Hög)
4. Fastställ brukarens bålbredd och jämför med
    med bredden mellan ryggrören på rullstolen.
5. Bedöm behovet av tillbehör och inlägg.

Passar till:

rullstols bredd

NR 10501_0901

46 5146 51 36 41
46 - 51 51 - 56 51 - 5646 - 5141 - 4636 - 41

Brukar 
behov

Rygg 
höjd 36 - 41 41 - 46

36 41
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besök vår webbsida:
För mer information

Mycket Lateral SupportMåttligt Lateral Support

cm

cm

cm

cm

Huvudstöd & bröstsele tillgängligt

Jay 3 ryggbredd

3328 4338

4338

Huvudstöd & bröstsele tillgängligt

48

Bålstöd, huvudstöd & bröstsele tillgängligt

38

Bålstöd, huvudstöd & bröstsele tillgängligt

433833

Skulder 
Höjd (SH)

Hög 
Thorakal 

(UT)

Max bålbredd brukare

Max bålbredd brukare

Med (M)
Låg (S)Mellan 

Thorakal 
(MT)

Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Max bålbredd brukare

Max bålbredd brukare

Låg 
Thorakal 

(LT) Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Hög (T)

BRUKARMÅTT

Djup Contur / DCStandard Contur / SC
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J3 Rygg

Uppbyggnad av artikelnr:

J3 SC LT S 41  (Exempel)

     J3:  J3 rygg
     SC: Standatd contur
     LT:  Låg Thorakal
     S:    Låg höjd (Short)
     41:   Rullstolens ryggbredd

5 cm 15 cm

StEg 3: Höjd på ryggen inom vald nivå
steg 3: höjd på ryggen inom vald nivå
för varje nivå i steg 2 finns tre olika rygghöjder: låg (s) Medium (M) och Hög (t)

J3  SC  LT  S  __



Fakturaadress: Leveransadress:
Namn Namn
Adress Adress
Post nr: Ort: Post nr: Ort:
E-post E-post
Tel: Fax: Tel: Fax:

Beställningsdatum: Märkes
Beställningsnummer:
Önskat antal: Sunrise beställningsnummer:

Order J3 Ryggstöd = 
Offert Komplett ryggstöd för brukare upp till 136 kg = 

Ett universalfäste per sida för snabb montering. = Pristillägg

Lätt justerbar vid bedömning och vid behov av ändring.
Stort urval av positioneringsmöjligheter. Kundservice fax nr: 031-748 37 37
Ryggar och tillbehör är krocktestade.
Ett stort & ett litet lumbalstöd inkl i MT, UT & SH box
Ett litet lumbalstöd inkl i LT box 2 års garanti Max brukarvikt: 136 Kg

Brukarvikt  kg
Art. nr: Obligatorisk information för att säkerställa korrekt konfiguration

Användningsområde:
För alla brukare som är i behov av postural ryggsupport från milt lateralt stöd till mycket lateralt och posterialt stöd.
Stort utbud av ryggstödsformer och höjder för att täcka brukarens behov.
Inställbar i djup, höjd,  vinkel och stolsbredd, ger snabb och omfattande positionering av brukaren.

1. Bedöm lateral stabilitet (Grund eller Djup Contur) 
2. Bedöm bakre stabilitet ( Låg, Mellan, Övre Thorakal)
3. Bedöm lämplig rygghöjd (Låg, Medium, Hög)
4. Fastställ brukarens bålbredd och jämför med
    med bredden mellan ryggrören på rullstolen.
5. Bedöm behovet av tillbehör och inlägg.

Passar till:

rullstols bredd

NR 10501_0901

46 5146 51 36 41
46 - 51 51 - 56 51 - 5646 - 5141 - 4636 - 41
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besök vår webbsida:
För mer information

Mycket Lateral SupportMåttligt Lateral Support
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cm

cm

cm

Huvudstöd & bröstsele tillgängligt

Jay 3 ryggbredd

3328 4338

4338

Huvudstöd & bröstsele tillgängligt

48

Bålstöd, huvudstöd & bröstsele tillgängligt

38

Bålstöd, huvudstöd & bröstsele tillgängligt

433833

Skulder 
Höjd (SH)

Hög 
Thorakal 

(UT)

Max bålbredd brukare

Max bålbredd brukare

Med (M)
Låg (S)Mellan 

Thorakal 
(MT)

Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Max bålbredd brukare

Max bålbredd brukare

Låg 
Thorakal 

(LT) Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Hög (T)
Med (M)
Låg (S)

Hög (T)

BRUKARMÅTT

Djup Contur / DCStandard Contur / SC

33 38 43 48

33

48433833

4843

3328

61
57
53

50

Ja
y 

3 
ry

gg
en

s 
hö

jd
 

30

24
20
17

46
42

38
34

JAY© Basic XXXXXXXXFeb 21 07
BU Jay J3 rygg 2009-01-16 Rev1

J3 Rygg

Uppbyggnad av artikelnr:

J3 SC LT S 41  (Exempel)

     J3:  J3 rygg
     SC: Standatd contur
     LT:  Låg Thorakal
     S:    Låg höjd (Short)
     41:   Rullstolens ryggbredd

5 cm 15 cm

enkelt eFFektiVt sittAnde

1717

Repetition: Exempel på artikelnummer 

J3  J3 rygg
sc standard kontur
lt  låg thorakal
s  låg modell av lt
41  Ryggbredd 41 cm som passar till rullstolar med bredd 41 cm till 46 cm.

StEg 4: Ryggstödsbredd
steg 4 fastställer ryggensstödsbredden
Mät den bredaste delen av brukarens bål som kommer att täckas av ryggstödet. se i bestställnings-
underlaget vilken bredd som passar bäst till brukaren.

J3  SC  LT  S  41



enkelt eFFektiVt sittAnde
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våra ryggar

Jay 2 Plus 

låg thorakal
Mellan thorakal
Hög thorakal
skulder hög

Hög thorakal
skulder hög

Jay 3 Djup Kontur

Jay 3 Standard 

Jay® J2 Plus ryggen är ett fast ryggstöd som är speciellt 
framtagen för stora brukare. Brukarvikten är hela 295 kg.  

två modeller täcker in rullstolsbredder från 50 cm till 57,5 cm 
och från 57,5 cm till 65 cm.
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1. F: Jag har en brukare med en bålbredd på 33 cm men över höfterna är han 44 cm. Jag hittar inget ryggstöd 
som fungerar. Vad skall jag göra?

 s: lösning: använd ett 46 cm brett ryggstöd och smalna av med utfyllnadsplattor.

2. F: Hur är relationen mellan bålstödens position, på den djupa ryggen, och brukarens bålhöjd?
 s:  den djupa ryggens sidostöd är framtagna för att stödja bröstkorgen i relation till brukarens bålhöjd 

(s,M,l). Ju högre ryggstödet är desto mer blir avståndet från ryggens lägsta del till sidostöden.

3. F: Vi vet att vi kan använda en 41 cm bred rygg på en 46 cm bred rullstol men kan man använda en 46 cm 
bred rygg på en 41 cm bred rullstol? 

 s: nej. fästbeslagen tillåter inte att man använder bredare ryggar.  

4. F: Var skall fästbeslagen monteras?
   s: en av fördelarna med fästbeslagen till J3 är att det i stort sett kan monteras var som helst. vi rekom-

menderar att man monterar fästena från mitten och uppåt i förhållande till ryggen.

5. F: Är det tum eller metriska mått? 
  s: Metriska mått

6. F: kan J3 ryggen användas i transport?
 s: J3 ryggen är krocktestad och godkänd enligt den senaste isO standarden, inklusive huvudstöd och 
  tillbehör. 

7. F: kan J3 ryggen användas på en elrullstol med 50 graders ryggfällning?
 s: J3 ryggen kan användas på rullstolar med tilt och/eller ryggfällning men får inte överskrida 60 graders 

lutning från vertikalplanet.

8. F: Hur kan jag vara säker på att två fästpunkter är lika starkt som fyra fästpunkter?
  s: alla produkter i J3 sortimentet, inkl huvudstöd och tillbehör, har blivit hårt testade och godkända i upp 

till 100 000 cykler med max vikt.
  

vanligt återkommande frågor
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Det kompletta sittsystemet 
fördelar med vår J3 rygg, och andra fasta ryggstöd, kan 
bara utnyttjas om brukaren får adekvat bäckenstöd via 
rätt sittdyna. se gärna vårt sortiment av Jay sittdynor.       
     

Byggd för att hålla    

Hela J3 sortimentet har genomgått rigorösa tester 
med testcykler upp till 100 000 gånger med maximal 
belastning för att säkerställa att produkten håller ute på 
fältet. till detta så har sunrise Medical och universitetet 
i Michigan utvecklat en komplett ny standard för att 

We’ve Got Your Back !
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