
Uw welzijn, onze passie!
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1.  Algemene afleverinstructie
1. 	Volg	de	aanwijzingen	die	met	stickers	zijn	aangebracht	op	

de	plastic	hoes	altijd	zorgvuldig	op.
2.  Verwijder	vervolgens	de	verpakkingsmaterialen	in	en	om	de	

fauteuil.	
	 	Om	de	plastic	hoes	om	de	beensteun	te	verwijderen,	is	het	

raadzaam	de	stoel	eerst	aan	te	sluiten	door	de	stekker	in	het	
stopcontact	te	plaatsen	en	vervolgens	de	beensteun	uit	te	
laten	komen	middels	het	handbedieningkastje	uit	het	opberg
etui	of	middels	de	geïntegreerde	bediening	op	het	zijpand.	

3.  Controleer	 of	 er	 opties/accessoires	 aanwezig	 zijn	 waar	 u	
mogelijk	 de	 transportbeveiliging	 van	 dient	 te	 verwijderen.	
De	instructie	hiertoe	treft	u	verderop	in	dit	boekje	aan.

4.  Controleer	 of	 er	 metalen	 pootjes	 onder	 de	 stoel	 aanwezig	
zijn.	Zo	ja,	dan	is	om	beschadiging	te	voorkomen	een	multiplex	strook	onder	de	
pootjes	door	geplaatst.	Deze	zitten	met	2	schroeven	vast.	Verwijder	deze	stroken.	
Er	zijn	speciale	zelfklevende	viltjes	meegeleverd	om	vloerbeschadiging	te	voorkomen.	

5. Controleer	de	werking	van	de	fauteuil.
6.  Maak	uw	klant	 erop	attent	dat	 er	 zich	 in	de	doos	op	de	 zitting	 van	de	 fauteuil	 

belangrijke	gebruiksaanwijzinginformatie	bevindt.	Hierin	kan	de	klant	op	zijn/haar	
gemak	bekijken	wat	de	stoel	aan	mogelijkheden	biedt.	Ook	staat	er	hoe	de	klant	
zijn/haar	stoel	het	beste	kan	onderhouden.	In	het	geval	er	geen	doos	in	de	zitting	
aanwezig	is,	bevindt	deze	gebruiksaanwijzinginformatie	zich	in	het	opbergetui	aan	
één	van	de	zijpanden.

7.  Controleer	of	 er	 een	 verstelbare	 lendensteun	aanwezig	 is.	
Deze	kan	zich	bevinden:	

  a. Achter	de	ritssluiting	op	de	achterzijde	van	de	rugleuning	 
U	treft	dan	aan:	een	metalen	plaat	met	een	sleuf	en	daarin	in	
hoogte	verstelbare	knop	en	een	los	blaasbalgje.

  b. Aan	de	voorzijde	van	de	fauteuil	tussen	de	zitting	en	de	
onderzijde	van	rugleuning.

	 	Door	uw	hand	hiertussen	te	steken	treft	u	indien	aanwezig	
aan:	 een	 gestoffeerde	 lus	 en	 een	 los	 blaasbalgje,	welke	 u	
beide	naar	buiten	kunt	halen.

	 	Attendeer	 uw	 cliënt	 erop	 dat	 in	 de	 gebruiksaanwijzing	 is	 
vermeld	 hoe	 deze	 verstelbare	 lendensteun	 in	 dikte	 en	 in	
hoogte	kan	worden	ingesteld.

8.  Controleer	 of	 de	 hoofdsteun	 van	 de	 stoel	 naar	 voren	 en	 
achteren	verstelbaar	is.	Indien	dit	het	geval	is,	attendeert	u	de	klant	hier	dan	op.

Na uitvoering van deze stappen kan uw klant gaan genieten van zijn/haar eigen 
Fitform-fauteuil!

2.  Afleverinstructie wielsysteem  
zelfremmend / Mobility Kit

Indien	de	fauteuil	is	uitgerust	met	een	wielsysteem	zelfremmend	of	een	Mobility	Kit	
systeem,	dan	is	bij	aflevering	onder	beide	sloffen	een	multiplex	strook	geplaatst,	die	
de	wieltjes	 tijdens	het	 transport	 van	de	grond	af	 houden.	Deze	 stroken	 zitten	met	
tiewraps	aan	de	sloffen	vastgebonden	en	dienen	te	
worden	verwijderd	alvorens	u	het	wielsysteem	in	ge
bruik	kunt	nemen.	De	tiewraps	zijn	eenvoudig	door	
te	knippen	terwijl	de	fauteuil	op	de	grond	staat.

Voordat u de stoel gaat verrijden
•	Zet	de	fauteuil	in	de	neutraalpositie.	
•		Zorg	ervoor	dat	de	stekker	uit	het	stopcontact	is	verwijderd	voordat	u	de	stoel	gaat	
verplaatsen.	Het	snoer	kunt	u	opbergen	in	één	van	de	opberg	etui’s	aan	het	zijpand	
van	de	stoel.

Het verrijden van de stoel
Bij	 een	 stoel	 met	 zelfremmend wielsysteem	 vindt	 u	
achter	 de	 ritssluiting	 aan	 de	 achterzijde	 van	 de	 rugleuning	
een	 hendel.	 Wanneer	 u	 de	 hendel	 omhoog	 beweegt	 
komen	de	wielen	op	de	grond	en	is	de	stoel	verrijdbaar	(zonder	
een	 persoon	 erin).	Wanneer	 de	 hendel	 omlaag	 staat,	 zijn	 de	
wielen	ingeklapt	en	is	de	stoel	automatisch	geremd.	Dankzij	dit	
systeem	kunt	u	niet	vergeten	de	wielen	op	de	rem	te	zetten	en	
wordt	voorkomen	dat	de	stoel	plotseling	verrijdt.

In	het	geval	van	een	Mobility Kit wielsysteem	heeft	de	stoel	
een	beugel	 aan	de	 achterzijde	 van	de	 rugleuning.	Door	deze	
naar	beneden	te	drukken	wordt	de	rem	losgelaten	en	kunt	u	de	
stoel	verrijden	(met	een	persoon	erin).
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3.  Afleverinstructie  
draaiplateau

Om	transportschade	 te	 voorkomen,	 is	de	Fitformfauteuil	met	draaiplateau	op	een	
plaat	geplaatst.	Hiervoor	zijn	twee	stroken	geplaatst	over	de	draaischijf	van	het	draai
plateau	om	te	voorkomen	dat	de	fauteuil	tijdens	
transport	verschuift.	Bovendien	staat	de	fauteuil	
iets	in	de	opstastand	om	de	draai	te	blokkeren.	

Voordat u de fauteuil kunt gebruiken, dienen 
onderstaande stappen gevolgd te worden:
•		Leg	de	fauteuil	voorzichtig	op	de	zijkant	(let	op	
voor	de	handbediening).
•		Verwijder	de	4	schroeven	aan	de	onderzijde	van	
de	plaat	middels	een	kruiskopschroevendraaier																																			
•		Plak	 de	 meegeleverde	 plakvilten	 onder	 de	
draaischijf.	 (Doe	dit	om	de	ondergrond	te	be
schermen	 en	 om	oneffenheden	 te	 nivelleren).	
Plak	de	plakvilten	 recht	onder	de	plaats	waar	
de	 wielen	 over	 de	 plaat	 lopen.	 Controleer	 of	
de	 vloer	 goed	 vlak	 is.	Wanneer	 u	 onregelma
tigheden	aantreft,	plak	dan	extra	vilt	onder	het	
draaiplateau	om	het	risico	op	beschadiging	van	
de	ongelijke	delen	van	de	vloer	te	voorkomen.	

Let op indien de fauteuil ook is voorzien van een sta-opfunctie.
De	kabel	van	de	 fauteuil	 is	veilig	gefixeerd	aan	een	zijpand	van	uw	 fauteuil	en	kan	
binnen	de	stoel	niet	beklemd	raken.	Echter	wanneer	de	kabel	aan	de	buitenkant	van	
de	stoel	teveel	ruimte	krijgt,	de	stoel	verdraaid	wordt	en	vervolgens	de	staopfunctie	 
wordt	 gebruikt,	 dan	 kan	 het	 zijn	 dat	 de	 kabel	 alsnog	 bekneld	 raakt	 tussen	 het	 
mechaniek.	Het	is	daarom	belangrijk	de	stoel	als	volgt	te	installeren:
Aan	 de	 kant	waar	 de	 kabel	 de	 stoel	 uitkomt,	 wordt	 de	 stekker	 in	 het	 stopcontact	 
gestoken.	M.a.w.	 komt	de	kabel	 rechts	achter	uit	de	 stoel,	 dan	moet	de	kabel	ook	
rechts	in	een	stopcontact	gestoken	worden.	Mocht	dit	echt	niet	mogelijk	zijn,	zorg	er	
dan	voor	dat	de	kabel	buiten	de	stoel	niet	dusdanig	lang	is,	dat	deze	bekneld	raakt	
tussen	het	mechaniek.

4.  Afleverinstructie  
infrarood bediening

Verwijderen van de transportbeveiliging 
Om	te	voorkomen	dat	de	infrarood	ontvanger	beschadigt	tijdens	
transport,	is	deze	aan	de	binnenzijde	van	het	zijpand	geplaatst.	

Voordat deze kan worden gebruikt dient u eerst de ontvanger te 
verplaatsen: 
•		Leg	de	fauteuil	voorzichtig	op	haar	zijkant	(let	op	
voor	de	handbediening).	
•		Aan	 de	 binnenzijde	 van	 het	 zijpand	 (inzittend	
rechts)	 bevindt	 zich	 de	 infrarood	 ontvanger	 (be
vestigd	middels	klittenband).	Verwijder	deze.	
•		Plaats	 de	 ontvanger	 vervolgens	 aan	 de	 onder
zijde	van	het	zijpand,	middels	het	daar	aanwezige	 
klittenband.	

5.  Afleverinstructie  
arthrodese zitting

Instelling van de zittingdelen
De	valling	van	de	zittingdelen	is	aan	beide	zijden	naar	beneden	instelbaar	met	behulp	
van	de	bouten	die	vastzitten	aan	het	zittingraam.	De	maximale	instelmogelijkheid	is	 
8	cm	naar	beneden.

In gebruik nemen van de Fitform-fauteuil met arthrodese zitting
Bij	het	uitkomen	van	de	elektrisch	bedienbare	voetenbank,
gaat	het	naar	beneden	gestelde	zittingdeel	automatisch	
weer	naar	een	horizontale	positie.	Een	hoekcorrectie	kan	
nu	gemaakt	worden	met	behulp	van	de	elektrisch	
bedienbare	rugverstelling.
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6.  Afleverinstructie  
hemiplegie armlegger

Instellen van de hemiplegie armlegger op de juiste diepte
Indien	er	een	hemiplegie	armondersteuning	is	gemonteerd,	is	het	belangrijk	dat	deze	
afgesteld	wordt	op	de	 juiste	zitdiepte.	Door	middel	van	het	 losdraaien	van	de	bout	 
en	de	moer	in	het	schuifsysteem	van	de	hemiplegie	armondersteuning,	kunt	u	deze	
desgewenst	naar	voren	of	achteren	instellen.	Daarnaast	is	de	hemiplegie	armlegger	
op	hoogte	instelbaar.

In gebruik nemen van de Fitform-fauteuil met hemiplegie armlegger 
Leg	uw	aangedane	arm	in	de	hemiplegie	armlegger	voor	 
optimale	 ondersteuning.	 U	 kunt	 alle	 stoelverstellingen	
gewoon	gebruiken.	Bij	het	naar	achteren	kantelen	van	de	
rugleuning	en	de	zitting	gaat	de	hemiplegie	armlegger	
mee,	doordat	deze	aan	de	zitting	is	bevestigd.

7.  Afleverinstructie  
kyphose rugleuning instelbaar

Instellen van de kyphose rugleuning
Opent	u	de	 rits	 aan	de	 achterzijde	 van	de	 rug.	Maakt	 u	 vervolgens	de	flappen	 los	
door	het	klittenband	aan	de	onderkant	van	de	flap	van	elkaar	 te	 trekken.	Links	en	
rechts	in	het	mechaniek	bevinden	zich	2	schroeven	(op	±	30	cm	hoogte	(gemeten	van	
de	onderzijde	vd	rug)).	Draait	u	met	behulp	van	een	inbussleutel	de	schroeven	los.	 
U	kunt	nu	het	knikpunt	naar	wens	instellen.	Draait	u	met	behulp	van	een	inbussleutel	
de	schroeven	weer	vast.	Het	andere	knikpunt	is	de	hoofdsteun,	deze	stelt	u	in	door	de	
hoofdsteun	naar	voren	of	naar	achteren	te	bewegen.	

Indien de fauteuil aan de zijkant van de rugleuning knoopsgaten heeft (sommige 
modellen), dan kunt u hierachter de inbusbouten losdraaien.

Het	 middengedeelte	 van	 de	 rugleuning	 is	 extra	 zacht	 uitgevoerd	 middels	 zachter	
schuim.	

8.  Afleverinstructie  
wegklapbaar zijpand

Voordat	 het	 wegklapbaar	 zijpand	 in	 gebruik	 kan	 worden	 genomen	 dienen	 de	 
transportschroeven	te	worden	verwijderd.	Deze	transportschroeven	zijn	geplaatst	om	
transportschade	te	voorkomen.	Deze	kunnen	als	volgt	verwijderd	worden:
•	Laat	de	voetenbank	geheel	uitkomen
•		Zet	de	fauteuil	in	de	kantelstand	(rugleuning	en	zitting	achterover	gekanteld.)
•		Aan	de	voorzijde	van	de	fauteuil	(binnenzijde		schetsplaten)	
bevinden	 zich	 de	 transportschroeven	 (één	 aan	 iedere	
kant),	die	u	dient	te	verwijderen.	De	transportschroeven	
zijn	gemerkt	met	een	rode	sticker.

In gebruik nemen van de Fitform-fauteuil met 
wegklapbaar zijpand
Zorg	dat	de	rolstoel	zo	dicht	mogelijk	tegen	het	zijpand	
van	de	stoel	staat.	Pak	zittend	in	de	fauteuil	het	zijpand	
aan	de	voorzijde	beet	en	til	deze	langzaam	zover	mogelijk	
naar	achteren.	Het	zijpand	kan	nu	niet	meer	naar	voren	
vallen.	De	rolstoeltransfer	kan	nu	gemaakt	worden.	
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9.  Afleverinstructie  
houten/transparante werktafel

Gereed maken voor gebruik
Verwijder	de	tape	aan	de	bovenzijde	van	de	staander,	deze	zorgt	ervoor	dat	de	hoogte	
verstelling	pen	er	niet	uit	kan	vallen	tijdens	transport.	
Het	van	hout	 resp.	plexiglas	gemaakte	blad	 ligt	verpakt	op	de	zitting	van	de	stoel.	 
De	staander	is	hier	al	aan	bevestigd.	Na	het	uitpakken	van	het	tafel	blad	en	de	stoel	
kan	de	staander	over	de	houder	aan	de	zijkant	van	de	stoel	geschoven	worden.	

Gebruik van de houten/transparante werktafel
Doordat	 de	 werktafel	 rust	 op	 een	 in	
hoogte	 verstelbare	 staander,	 kunt	 u	 alle	 
stoelverstellingen	gewoon	gebruiken	zonder	dat	
de	tafel	dreigt	af	te	breken.	Neem	de	pen	uit	de	
metalen	staander	en	plaats	deze	naar	wens	hoger	
of	lager	in	de	houten	hoogteversteller.	U	kunt	de	
werktafel	zwenken	in	iedere	gewenst	richting.	

10.  Afleverinstructie ILP rugleuning  
en ILP Extra rugleuning

Het	instellen	van	de	hoogte	en	dikte	van	de	ILP	en	ILP	Extra	
rugleuning	dient	door	een	daartoe	opgeleid	deskundig	
adviseur	of	ergotherapeut	te	worden	gedaan.

11.  Afleverinstructie  
APPR zitsysteem

Controleer	of	een	losse	handpomp	is	meegeleverd.	Met	deze	handpomp	kunt	u	zowel	
de	luchtcompartimenten	in	de	rug	als	het	ROHO	zitkussen	oppompen.

Instellen zitting 
Aan	de	voorzijde	van	de	fauteuil	waar	de	zitting
overgaat	in	de	voetenbank	(1)	vindt	u	het	ventiel	om	
het	ROHO	zitkussen	op	te	blazen.	Aan	de	onderzijde	
van	de	zitting	(2)	vindt	u	de	instelknoppen	waarmee	
de	hoeveelheid	lucht	in	de	compartimenten	van	het	
zitkussen	onafhankelijk	 van	elkaar	opgeslagen	kan	
worden.

In	de	meegeleverde	gebruiksaanwijzing	
van	ROHO	staan	alle	instructies	voor	het	
gebruik	van	dit	zitkussen	uitgebreid	omschreven.
Het	instellen	van	een	ROHO	zitkussen	dient	altijd	
door	een	deskundig	antidecubitus	adviseur	te	worden	uitgevoerd.

Instellen rugleuning
In	de	rug	bevinden	zich	meerdere	opblaasbare	compartimenten	die	voor	een	optimaal	
individuele	ondersteuning	zorgen.	Aan	de	achterzijde	van	de	rug	vindt	u	een	rits.	Achter	
deze	rits	bevinden	zich	4	luchtslangen	met	nippels	(zie	afbeelding)	die	ieder	een	eigen	
kleur	hebben:

• Groen-geel gestreept ventiel is voor de lendesteun.
•  Blauw ventiel is voor de zijdelingse ondersteuning 

(links en rechts) in de onderrug.
•  Rood ventiel is voor de zijdelingse ondersteuning 

(links en rechts) in de bovenrug.
•  Zwart ventiel is voor het luchtcompartiment aan de 

voorzijde van de rug waarmee de effecten van de overige luchtcompartimenten een 
beetje gecompenseerd kunnen worden zodat een zachter en comfortabeler gevoel 
ontstaat en de luchtstromen continu in beweging zijn.

Dit	kunt	u	ook	terugvinden	op	de	meegeleverde	kleurenkaart!	De	lucht	zal	niet	snel	
uit	 de	 opblaasbare	 compartimenten	 verdwijnen.	 Desondanks	 is	 het	 toch	 belangrijk	
dit	regelmatig	te	controleren,	alsmede	ook	om	te	kijken	of	de	instellingen	nog	steeds	
correct	zijn	voor	u.

 

ILP Extra rugleuningILP rugleuning



Fitform	is	een	merk	van	Wellco	International	BV
Postbus	247
5680	AE	Best

Tel.:	+31	(0)499		33	88	88
Fax:	+31	(0)499	33	88	89

www.fitform.nl
www.wellco.nl

Dit	product	is	vervaardigd	in	een	
bedrijf	dat	is	gecertificeerd	met	het	
Nationaal	Keurmerk	Hulpmiddelen.																									
www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl 

Fitformfauteuils	beschikken	
over	het	AGR	Keurmerk	voor	
rugvriendelijke	producten.	
www.agr-ev.de 
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