Gebruikershandleiding
Douche/toilet-rolstoel ‘Flexo’

Belangrijk:
Lees deze instructies eerst goed door voordat u de Flexo in gebruik neemt!

Datum ingebruikneming

Gebruiker

Naam

Adres

Manufactured by:
Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Nederland
T (0031) 13 52 39 300
F (0031) 13 52 39 301
www.lopital.nl
info@lopital.nl
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Duwhandvat
Vergrendelbare
voorsluiting
optie 68405660
Zitting incl. inlegstuk

Rugleuning

Geleider voor emmer
of ondersteek
optie 69501045/47

Kuitband
Opklapbare / afneembare voetsteunen
Zwenkwiel ø125
dubbel geremd

Pomp + balg

Hefpedaal
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Inleiding
De hoog-laag douche- en toiletstoel “Flexo” is een hulpmiddel voor het ergonomisch
verantwoord verzorgen en wassen van mensen. Voor zowel de bewoner als de verzorger
is het comfort optimaal.
De Flexo kan, met gebruik van ondersteek, emmer of in combinatie met een toilet, ook
worden gebruikt als toiletstoel.
De Flexo bestaat uit een onderstel en een stoelgedeelte. Het stoelgedeelte heeft hetzelfde comfort als een normale stoel en biedt dezelfde juiste ondersteuning. Ten opzichte
van het onderstel is het stoelgedeelte hydraulisch in hoogte verstelbaar. Daardoor is de
Flexo multifunctioneel te gebruiken.
De basisuitvoering wordt geleverd met afneembare en opklapbare voetsteunen en
standaard armleggers. Daarnaast is een aantal verschillende opties verkrijgbaar, zoals een
vergrendelbare voorsluiting en een afneembare voetsteun.
De Flexo is een product met CE-markering. Deze markering is conform de richtlijn van 14
juni 1993 no. 93/42 EEG voor medische apparatuur.

Veiligheid
•
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat bij transfers de Flexo altijd op de rem staat.
Let op obstakels bij omhoog- en omlaagbewegen.
Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.
Tijdens het rijden de stoel niet omhoog- of omlaagbewegen.
Rijd bij voorkeur altijd achterwaarts over obstakels.
Stel voor het gebruik bij het toilet de stoel in op de juiste hoogte.
Sluit de armleggers met voorsluiting voor het omhoogbewegen en/of kantelen van de
gebruiker.
• In geval van storingen dient u contact op te nemen met Lopital Nederland B.V.
E-mail: service@lopital.nl.
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Remmen

2

• De Flexo kan op de rem worden
gezet door het uitstekende lipje (1)
op het wiel naar beneden te trappen.
• Om de Flexo van de rem te halen
moet het opstaande lipje (2) van het
wiel naar beneden worden gedrukt.

1

Gaan zitten / gaan staan
•
•
•
•
•
•
•
•

De verzorger opent de armleggers en klapt deze indien nodig op.
De verzorger stelt de hoogte van het zitvlak in, op maat voor de bewoner.
De verzorger klapt de beide voetsteunen omhoog.
De bewoner staat rechtop en houdt zich vast aan een ondersteuning, bijvoorbeeld een
bed of handgreep.
De verzorger rijdt de Flexo van de achterzijde naar de bewoner toe, totdat de kuitband
de bewoner raakt.
Voor het uitvoeren van de transfer moet de Flexo op de rem staan.
De bewoner laat zich zakken op de Flexo.
Opstaan gebeurt in de omgekeerde volgorde.
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Opklapbare / afneembare voetsteunen
• Voordat de Flexo omhoog wordt
gebracht, klapt de verzorger de voetsteunen naar beneden.
• De verzorger of de bewoner tilt eerst
het ene been omhoog, de verzorger
klapt dan de voetsteun omlaag. Vervolgens dezelfde procedure voor het
andere been.

Opklappen van armleuningen
De onafhankelijk opklapbare armleuningen zijn eenvoudig op te klappen. Bescherm de
gebruiker bij het omhoog- en omlaagbewegen van de armleggers. In opgeklapte toestand
behoren deze niet uit zichzelf terug te vallen, in andere gevallen: raadpleeg uw leverancier.

Vergrendelbare voorsluiting (optie 68405660)
• Als de gebruiker op de Flexo heeft
plaatsgenomen, worden de armleggers met voorsluiting naar beneden
geklapt en worden deze daarna voor
de gebruiker gedraaid.
• De armleggers met voorsluiting zijn in
horizontale positie geborgd.
• De armleggers kunnen ontgrendeld
worden door de beveiligingspal bij
het scharnierpunt aan het frame in te
drukken (zie afbeelding). Hierna kan de armlegger voor de gebruiker weggedraaid en
omhooggeklapt worden.
• Bescherm de gebruiker altijd bij het omhoog- of omlaagklappen van de armleggers.
• De armleggers kunnen ook als steun gebruikt worden bij het gaan zitten en staan. Houd
er wel rekening mee dat de armleggers dan niet in alle draairichtingen vergrendeld zijn.
Attentie: Bij het neerklappen van de armleuningen het scharnierpunt ontwijken
i.v.m. klemming van de vingers.
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Omhoogbewegen
• Als de bewoner op de Flexo zit, eerst de Flexo op de rem zetten voordat de stoel
omhoogbewogen mag worden.
• Het stoelgedeelte wordt omhoogbewogen door rustig en gelijkmatig het lange
gedeelte van het voetpedaal in te trappen.
• De verzorger gaat tijdens de trapbeweging met het bovenlichaam in de lengterichting
van de Flexo staan, zodat de verzorger het bovenlichaam niet kan verdraaien ten
opzichte van de voeten.
• Houd tijdens de omhooggaande beweging contact met de bewoner.

Omlaagbewegen
• Voor het omlaagbewegen het korte gedeelte van het voetpedaal indrukken.
• Het stoelgedeelte zakt onder invloed van de zwaartekracht. De daalsnelheid doseren
door het pedaal licht ingedrukt te houden.
• Houd tijdens de omlaaggaande beweging contact met de gebruiker.

Opmerking: de daalsnelheid kan ook goed gecontroleerd worden door het lange
pedaalgedeelte met de voet te lichten.

Douche/toilet-rolstoel ‘Flexo’ | Gebruikershandleiding | 7

Gebruik ondersteek / emmer
• Als de Flexo gebruikt wordt als toiletstoel, dan kan onder de zitting in de
speciale geleider een ondersteek of
toiletemmer geschoven worden.
• De ondersteek of toiletemmer wordt
aan de achterzijde van de stoel
ingeschoven.
Om verwondingen aan de gebruiker
te voorkomen, adviseren wij de verzorger om de deksel uit de zitting
te verwijderen en de ondersteek of
toiletemmer te plaatsen voordat de
gebruiker plaatsneemt.

Gebruik toiletfunctie
• De Flexo kan ook over het toilet
gereden worden. Nadat de gebruiker
heeft plaats¬genomen en de armleggers gesloten zijn, brengt de verzorger de Flexo op de juiste hoogte.
• De Flexo kan nu achterwaarts over
het toilet gereden worden.
• Laat de Flexo, indien nodig, zakken
voor de juiste positie.
Om verwondingen aan de gebruiker
te voorkomen, adviseren wij de verzorger om de deksel uit de zitting
te verwijderen voordat de gebruiker
plaatsneemt.
Opmerking: de Flexo past niet over ieder toilet.
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Wassen
• Doordat de Flexo in hoogte instelbaar
is, wordt het verzorgen en wassen
van de bewoner voor de verzorger
ergonomisch verbeterd.
• De in te stellen hoogte is afhankelijk
van de lengte van de verzorger.
• Breng de Flexo in een lagere stand
voor bewassing van het bovenlichaam
en het wassen van de haren.
• Breng de Flexo in een hogere stand
voor bewassing van het onderlichaam
en de benen.
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Onderhoud
• De Flexo dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale
huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of andere agressieve
oplosmiddelen (zoals chloor).
• Als de Flexo gedesinfecteerd moet worden adviseren wij u Neoquat combi®. Gebruik
hiervoor geen oplossing met alcohol.
• Controleer regelmatig de wielen op haren en stof en verwijder deze zonodig.
• Verwijder overtollige zeepresten.
• Lopital Nederland B.V. adviseert om een jaarlijks onderhoudscontract af te sluiten voor
de Flexo.
• Onderhoud en reparatie alleen door geautoriseerd personeel uit te voeren.

Technische gegevens
Opbouw
Frame uit stalen buizen en plaatwerk voorzien van 2-laags poedercoating
Scharnierpunten uit RVS
Wielen uit kunststof, Ø 125 mm, dubbel blokkeerbaar
Lichaamsondersteuning uit PUR (polyurethaan)
Gewicht Flexo 40 Kg
Maximale belasting 135Kg

Afmetingen
Grondvlak: 70 cm,breed, 82 cm diep
Zithoogte: minimaal 50 cm, maximaal 105 cm
Helling zitting: laagste stand: 3°, hoogste stand: 15°
Wighoek: 100°

Aandrijving
Geïntegreerde hydraulische pomp
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Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel (0032) 03/870.51.60, Fax (0032) 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be
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