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Algemeen:
De positioneringsgordel is samengesteld uit zachte polstering 
en nylon band.  Door juiste instelling en na-stelbaarheid kan er 
comfortabel gepositioneerd worden.

Het materiaal volgt de contouren van de gebruiker voor een 
optimale drukverdeling.  De plaats van de montage op de 
rolstoel en bijhorende hoekinstelling is belangrijk 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 VEILIGHEIDSRIEM VOOR TRANSPORT!
Lees voor montage en gebruik de instructies 
helemaal door om dit product op de juiste 
manier toe te passen.

Gordel XL
SKU: P01XL
UDI-DI: 8720769180059

Gordel L
SKU: P01L
UDI-DI: 8720769180042

Gordel M
SKU: P01M
UDI-DI: 8720769180035

Gordel S
SKU: P01S
UDI-DI: 8720769180028

Gordel XS
SKU: P01XS
UDI-DI: 8720769180011

Inhoud verpakking:
Controleer de juiste maat gordel en bijbehorende onderdelen:

Tri-glide 38mm (x2)
Voor gordel XL, L, M, S
SKU: 3GL38
UDI-DI: 8720769180479 

Tri-glide 20mm (x2)
Voor gordel XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493

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

Bandgeleider 38mm (x2)
SKU: BG38
UDI-DI: 8720769180509    

Bandgeleider 20mm (x2)
SKU: BG20
UDI-DI: 8720769180516    

4-punts band (x2)
SKU: 4P20
UDI-DI: 8720769180110

Extra bij configuratie met 4-punts band:

Buisklem (x2)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202

Klapgesp 25mm (x2)
Voor gordel XS
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Klapgesp 25mm (x2)
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Klapgesp 40mm (x2)
Voor gordel XL, L, M, S
SKU: KG40
UDI-DI: 8720769180127

Buisklem (x2)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202

Inslikgevaar.
Kleine onderdelen buiten 
bereik van kinderen 
houden.
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Montage rolstoel.
1: Bevestig de  klapgespen op de gewenste 
plaats met behulp van de buisklemmen (fig. 1). 
Houd hierbij altijd rekening met aanwijzingen 
van de rolstoelfabrikant.

1.1: De klapgesp van de positioneringsband 
kan worden aangebracht in de oranje zone 
over de bovenbenen (fig. 2). Hierbij maakt 
de positioneringsband een hoek van ±90 graden met het 
zitgedeelte. Deze methode geeft druk op de bovenbenen en 
steun tegen het bekken.

1.2: De klapgesp kan tevens worden aangebracht in de blauwe 
zone in een hoek van ± 45 graden (fig. 3). Met deze methode 
kan er meer druk op de bekkenrand (sips) worden gegeven.

De 40mm (S – XL) of 25 mm (XS) banden kunnen nu in de 
klapgesp geschoven worden. Breng de cliënt in de gewenste 
positie, de positie van het bekken is hierbij leidend. 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1 90°

±45°

Montage 
klapgesp op 
buisklem

Controleer de banden regelmatig op slijtage en 
of de klapgespen voldoende functioneren.

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

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

1.4: Sla het uiteinde van de band om de rolstoel en voer deze 
terug door de schuifgesp (fig. 5, 6)

1.5: Trek nu het uiteinde van de band zo stevig mogelijk aan 
zodat de schuifgesp strak tegen de rolstoel komt te zitten 
(fig. 7). 

Controleer de banden en de tri-glide 
schuifgespen regelmatig op speling.

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 4 Fig. 5
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 Afstellen gordel.
2: Zorg dat de beide draaiknoppen 
helemaal naar links gedraaid staan. 
Dit is de meest ontspannen stand 
(fig. 8).

3: Trek beide kanten van de 
positioneringsgordel aan totdat 

deze aansluit aan het bekken of de 
bovenbenen (fig. 9). 

4: Controleer met een vinger tussen de 
polstering en cliënt wat de mate van spanning is (fig. 10).

5: Controleer of de polsterdelen op de juiste links/
rechtsverdeling op de cliënt aansluiten (fig. 10). Lees de 
maatvoering af op de band. 

Sluit nu de beide klapgespen. De gordel is nu klaar voor 
gebruik.

Fig. 9

Fig. 10

Controleer regelmatig de spanning op de 
gordel en wijzig deze indien nodig. 

Fig. 8

Fijnafstelling.
De gordel kan op ieder gewenst moment bijgesteld worden 

Door de draaiknoppen rechtsom te draaien, wordt de 
spanning op de band verhoogd. Met een vinger tussen band 
en cliënt kan dit worden ingeschat. Verhoog de spanning 
totdat de juiste steun voor het bekken is bereikt. Draai de 
knoppen linksom voor minder spanning (fig. 11).

Fig. 11

Opruimen losse banden.
Om te voorkomen dat de losse uiteinden van de banden 
tussen draaiende delen van de rolstoel komen, dienen deze 
worden vastgezet met de bandgeleiders. 

Schuif het uiteinde van de band door de geleider (fig. 12) en 
zet de band vast door middel van de clip (fig. 13).

Fig. 13Fig. 12
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Geïntegreerde magneten.
In de polstering zijn magneten verwerkt waardoor de beide 
kanten van de gordel handig tegen het frame van de rolstoel 
geplakt kunnen worden om zo het in- en uitstappen te 
vergemakkelijken (fig. 14,15).

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

Fig. 15

Fig. 14

Inslikgevaar!
Controleer de
magneet-
knoppen voor 
ieder gebruik.

4-Punts band (optioneel).
Op de pees (P) in fig. 16 zijn extra banden toe te voegen (deze 
zijn reeds aanwezig indien in deze configuratie is besteld). De 
extra banden op de gordel hebben als functie de riem op de 
juiste hoogte in positie te houden. 

Til het label (X) in fig. 16 omhoog en schuif de 4-punts band op 
de pees in positie achter de stopper (Y) (fig. 17).

Monteer nu de gordel op de rolstoel zoals beschreven onder 
het kopje Montage gordel (pag. 4).

Monteer de meegeleverde 25mm klapgespen in de blauwe 
regio (fig. 18). Let hierbij ook op de aanwijzingen van de 
rolstoelfabrikant. 

Indien de klapgespen meer in richting knie van de cliënt 
worden bevestigd, zal de positioneringsband meer naar 
beneden worden getrokken. Bepaal deze positie samen met 
de behandelaar.

Fig. 17Fig. 16

De 4-punts banden zijn voorgemonteerd of na 
te bestellen via www.posigo.nl    

P

X

Y

Fig. 18
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Vervangen / aanbrengen gesp.
Schuif de polstering terug zodat de metalen clip vrij komt 
(fig. 19). Haak het bevestigingsdeel van de gesp achter de 
clip en trek stevig aan tot het bevestigingsdeel goed in de 
clip verankerd is (fig. 20). Schuif hierna het polsterdeel weer 
op zijn plaats (fig. 21). Neem de bovenstaande stappen in 
omgekeerde volgorde om de gesp te verwijderen.

Fig. 19 Fig. 20

De pin sluiting is tegen het onbedoeld openen 
van de gesp. Een zorgverlener in bezit van 
ontgrendelingsgereedschap (bijv. een pen) 
dient te allen tijde aanwezig te zijn om de 
gordel in geval van nood te kunnen openen. 

Wanneer de cognitieve en/of lichamelijke 
omstandigheden van de gebruiker kan leiden 
tot onverwachte opening van de drukgesp, 
dient te allen tijde een zorgverlener aanwezig 
te zijn bij gebruik van de gordel.

Fig. 21

Notities:
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Posigo is een handelsmerk van 
The Hague Care Development BV
Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde (NL) 

www.posigo.nl
info@posigo.nl

© 2023 Alle rechten voorbehouden.


