
                                  Gebruiksaanwijzing rolstoel 
 
                                  Gebruiksaanwijzing voor alle rolstoelen 
 
Verschillende soorten rolstoelen: 
 
1 Zelfvoortbeweger deze kunt u zelf met de hand voortbewegen. 
2 Duwwagen voor deze heeft u een begeleider nodig. 
3 Zelfvoortbeweger licht gewicht. 
4 Duwwagen lichtgewicht. 
 
Been/voet steun 
 
Er zijn verschillende voet/beensteunen 
1 De voetsteun deze ondersteund de voet als het been naar beneden hangt. 
2 De beensteun is een extra  ondersteuning voor de  kuiten deze steun kan het been horizontaal en verticaal 
ondersteunen in hoogte en in een hoek verstelbaar.  
3 De gips beensteun is niet in een hoek te verstellen en houd het been horizontaal. 
De beensteunen zijn allemaal te verwijderen. 
 
Banden 
 
Achter is lucht of Pu. 
Voor is lucht, Pu of massief. 
 
Achterwielen 
 
De achterwielen zijn er in 2 soorten.  
Vaste wielen deze zijn te verwijderen met bout en moer. 
Quick release wielen deze zijn met 1 druk te verwijderen zodat deze makkelijker in de auto past. 
 
Rug 
 
Er is een vaste en een neerklapbare rug leverbaar. 
 
 
Rem 
 
Alle rolstoelen zijn voorzien van remmen die door de persoon die zit bediend kunnen worden.  
Er zijn rolstoelen waarbij de begeleider de rolstoel op de rem kan zetten. 
 
Zitting 
 
Er zijn vaste en afneembare zittingen. 
 
  

 
Gebruik 

 
Zitten  
 
1 zorg ervoor dat de rolstoel op de rem staat  



2 klap het voet/been steun omhoog 
3 u gaat zitten 
4 klap de voet/been steun terug en plaats u voeten op de voetplaat zo voorkomt u dat u naar voren glijdt  
5 bij de types met veiligheids riem deze ten allertyden gebruiken 
6 stel de voet/been steun in dmv bout aan onderzijde steun  
 
U rijdt zelf 
 
1 rij niet te strak langs deuren en muren  
2 laat aan de voorkant genoeg ruimte over u voeten steken namelijk over de voetplaat heen 
3 let er op dat u bij steile weggedeeltes de snelheid niet te hoog laat oplopen 
4 bij stilstaande rolstoel altijd op 2 remmen gebruiken 
 
Voor de begeleider 
 
1 rij niet te strak langs deuren en muren 
2 laat aan de voorkant genoeg ruimte over u voeten steken namelijk over de voetplaat heen 
3 let er op dat u bij steile weggedeeltes de snelheid niet te hoog laat oplopen 
4 bij steile opritten altijd achteruit eraf lopen 
5 bij het op en af rijden van stoepen altijd waarschuwen  
 
Uitstappen 
 
Klap de voet/been steun opzij en u kunt opstaan  
Nooit op het steunen gaan staan anders klapt de rolstoel naar voren. 
 
Inklappen 
 
1 verwijder de voet/been steunen 
2 verwijder losse kussen en rug ivt 
3 trek aan de lus/lussen en de rolstoel klapt in nooit aan wielen of frame duwen/trekken 
Voor de types met neerklapbare rug. Rug naar beneden klappen dmv handels achter op frame 
Voor de types met quick relais wielen grote zwarte knop in midden van achterwiel indrukken  
En wiel kan met as en al worden verwijderd 
 
Onderhoud 
 
De stoel kan worden afgenomen met sopje van niet agressief schoonmaak middel 
Het verdient de aanbeveling om de lagers en bewegende delen 1 x per jaar te laten 
Nakijken en schoon te maken en te smeren 

 


