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Algemeen:
Het FLO2 Positioneringsvest is samengesteld uit zachte polstering en nylon band. 
Door juiste instelling en na-stelbaarheid kan er comfortabel en perfect 
gepositioneerd worden. 

Het materiaal volgt de contouren van de gebruiker voor een optimale druk-
verdeling. De fexibele heupbanden laten de gebruiker vrij ademen.

De plaats van de montage op de rolstoel en bijhorende hoek-
instelling is essentieel voor de werking van het product.

Montage en Instelling: 
Montage en instelling dient te worden uitgevoerd door bekwaam (zorg) personeel.

Onderhoud: 
Handwas max 30°C en eventueel wasmiddel voor fijne was. Niet strijken, 
centrifugeren of in de droogtrommel drogen.

GEEN VEILIGHEIDSHARNAS VOOR TRANSPORT!
Lees voor montage en gebruik de instructies om dit product op 
de juiste manier toe te passen.

Magneetbud (x2)
SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424

Tri-glide 25mm (x4)
Voor vest XL, L, M, S
SKU: 3GL25
UDI-DI: 8720769180486

Bandgeleider 25mm (x4)
SKU: BG25
UDI-DI: 8720769180523

Bandgeleider 15mm (x4)
SKU: BG15
UDI-DI: 8720769180530

Klapgesp 20mm (x4)
Voor vest XS
SKU: KG20
UDI-DI: 8720769180547

Klapgesp 25mm (x4)
Voor vest XL, L, M, S
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Tri-glide 20mm (x4)
Voor vest XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493

Inhoud verpakking:
Controleer de inhoud van de verpakking op de juiste maat en bijbehorende 
onderdelen. De maataanduiding bevindt zich op de achterzijde van het vest.

FLO2 Vest XS
SKU: P02XS

UDI-DI: 8720769180141

FLO2 Vest S
SKU: P02S

UDI-DI: 8720769180158

FLO2 Vest M
SKU: P02M

UDI-DI: 8720769180165

FLO2 Vest L
SKU: P02L

UDI-DI: 8720769180172

FLO2 Vest M (Female)
SKU: P02M-F

UDI-DI: 8720769180189

FLO2 Vest L (Female)
SKU: P02L-F

UDI-DI: 8720769180196

Buisklem (x4)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202
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Montage schouder-
banden:
Bepaal de positie voor de klapgespen, 
houd hierbij het midden van de 
schouder van de cliënt aan. De hoogte 
van de klapgespen bepalen de 
werking van het product. Volg hierbij 
de aanwijzing van de therapeut of 
technicus. 

De klapgespen kunnen op gelijke 
hoogte met de schouderlijn worden 
gemonteerd (fig. 2) of eronder (fig. 
3). Bij montage van de gespen onder 
de schouderlijn wordt meer druk 
uitgeoefend op de schouders.

Bevestig de klapgespen op de 
gewenste plaats met behulp van de 
buisklemmen (fig. 1). Of direct op de 
rugleuning met M5 schroeven.  Houd 
hierbij altijd rekening met aanwijzingen 
van de rolstoelfabrikant.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 1: Verwijder de schroef uit de buisklem en 
monteer de klapgesp volgens het voorbeeld 
aan de buisklem. Gebruik de meegeleverde 
rubberen strip voor extra grip op het frame van 
de rolstoel.

 Controleer het vest en 
de montagematerialen 

regelmatig op slijtage / speling. 
Controleer ook regelmatig de 
spanning op de riemen en de 
polsterdelen.

 Houd bij de montage-
richting van de heup/waist-

banden rekening met eventuele 
buiksondes, zodat het vest geen 
obstructie kan vormen. 

 Controleer de banden en 
de tri-glide schuifgespen 

regelmatig op speling.

Waist / Heup 
banden:
Bevestig nu de klapgespen waarmee 
de twee onderste flexibele delen van 
het vest (aangeduid met ‘waist’) aan het 
frame van de rolstoel vastgezet kunnen 
worden. 

Deze klapgespen moeten worden 
aangebracht in de blauwe zone 
(fig. 4) en zorgen ervoor dat de band 
comfortabel over het onderste deel van 
de ribbenboog kan lopen (bij voorkeur 
± 45º) 

De 25mm (S – XL) of 15 mm (XS) banden 
kunnen nu in de klapgesp geschoven 
worden. Breng de cliënt in de gewenste 
positie. 

De hoeveelheid spanning op de twee 
bovenste (schouder) banden bepalen 
de mate van druk op de schouders en 
de mate van retractie. Bepaal deze 
spanning altijd in samenwerking met 
een therapeut of hiertoe bevoegd 
persoon. 

Montage mbv 
schuifgespen.
Wanneer het frame van de rolstoel 
niet geschikt is voor montage met de 
buisklemmen / klapgespen, kunnen 
de banden ook vastgezet worden met 
behulp van de meegeleverde tri-glide 
schuifgespen.

Voer het uiteinde van de band door 
de schuifgesp (fig 5.). Zorg ervoor dat 
de gesp ter hoogte van de gewenste 
bevestigingspositie op de rolstoel 
geplaatst wordt (zie ook fig. 2 en 3).

Sla het uiteinde van de band om het 
frame van de rolstoel en voer deze 
terug door de schuifgesp (fig. 6, 7)

Trek nu het uiteinde van de band zo 
stevig mogelijk aan zodat de schuifgesp 
strak tegen het frame van de rolstoel 
komt te zitten (fig. 8). 

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8

±45°
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Openen / sluiten / afnemen.
Door middel van de zijkliksluitingen aan iedere bevestigingsriem (fig. 11) kan het 
vest worden geopend / afgenomen. 

De zijkliksluiting kan worden geopend door met duim en wijsvinger door de stof 
te drukken waaronder de zijkliksluiting zich bevindt (fig. 12). 

Opbinden losse banden.
Om te voorkomen dat de losse uiteinden van de banden tussen bewegende delen 
van de rolstoel verstrikt raken, moeten deze uiteinden worden vastgezet door 
middel van de bandgeleiders. 

Schuif het losse uiteinde van de band door de geleider (fig. 9) en klem vervolgens 
de band vast door middel van de clip (fig. 10).

Geïntegreerde 
magneten.
De waist / heup banden bevatten een 
magneetje ter hoogte van de sluiting 
(fig. 13) en kunnen hiermee tijdens 
transfers tegen het metalen frame van 
de rolstoel geplakt worden.  

Voor rolstoel frames 
die van niet-
magnetisch materiaal 
zijn gemaakt, kunnen 
de bijgeleverde 
zelfklevende 
magneetbuds op 
de gewenste positie 
aangebracht worden.

 Wanneer de gebruiker 
lichamelijk of cognitief niet 

in staat is het vest in geval van 
nood te openen, dient te allen 
tijde een zorgverlener aanwezig te 
zijn tijdens gebruik van het vest.

 INSLIKGEVAAR
Controleer de magneetbuds voor ieder gebruik.

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 13
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