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Inleiding
Gefeliciteerd

Wij feliciteren u met de aankoop van de EXSIT101, een transport & evacuatiestoel. De EXSIT101 is
ontwikkeld voor de evacuatie van niet-zelfredzame personen die niet zelf de trap kunnen
gebruiken in geval van een calamiteit waarbij de lift niet meer kan of mag worden gebruikt.

Waarschuwingen

De EXSIT101 mag alleen worden bediend door getrainde hulpverleners.
Lees altijd de handleiding vóór gebruik!

Als u deze handleiding niet kunt lezen

Mocht u deze handleiding niet kunnen lezen, dan zijn er twee (2) alternatieven:
1. Bezoek onze website waar u een handleiding in een groter lettertype kunt downloaden.
2. Scan de QR-code op de stoel met uw smart phone; de QR-code brengt u dan direct naar
een eenvoudige instructievideo op onze website.
Onze website: www.justbsure.com

Wanneer te gebruiken (indicaties)

Indicaties
 De EXSIT101 kan worden gebruikt wanneer ten tijde van een calamiteit de lift om welke
reden dan ook buiten gebruik is.
 De EXSIT101 is ontwikkeld voor het transport trapafwaarts van niet-zelfredzame
personen die niet zonder hulp een trap kunnen gebruiken.
 De EXSIT101 mag alleen door getraind personeel worden bediend.
 De EXSIT101 mag worden gebruikt op trappen met een helling tot 45º.
 Het gewicht van de te evacueren persoon mag niet hoger zijn dan 200 kg.
 Voor de evacuatie van personen zwaarder dan 150 kg dienen tenminste twee
hulpverleners beschikbaar te zijn.

Wanneer niet te gebruiken (contra-indicaties)

Contra indicaties
 De EXSIT101 mag niet worden bediend door ongetraind personeel.
 Indien de te evacueren persoon zwaarder is dan 200 kg, dient een alternatieve wijze van
evacueren gezocht te worden.
 Indien de te evacueren persoon zwaarder is dan 150 kg en er is slechts één (1)
hulpverlener beschikbaar, dient een alternatieve wijze van evacueren gezocht te worden.
 Wanneer de trap steiler is dan 45º dienen er tenminste twee (2) hulpverleners beschikbaar
te zijn.
 Wanneer de trap steiler is dan 45º mag de te evacueren person niet zwaarder zijn dan 150
kg.
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Waar te gebruiken

De EXSIT101 transport en evacuatiestoel kan binnen en buiten meer-etage-gebouwen worden
gebruikt. Dit hulpmiddel is geschikt voor elk type trap, ongeacht of deze van hout, steen, staal of
glas is gemaakt.
Het functioneren van de stoel kan echter wel worden beïnvloed door natte omstandigheden.
Gebruik de stoel NOOIT op een trap die bedekt is met ijs of sneeuw.

Dimensies

Opgevouwen: 1495 x 592 x 234 mm (hoogte x breedte x diepte)
Uitgevouwen: 1495 x 592 x 845 mm.
Eigen gewicht 15 kg

De producent

BSURE b.v.
Hoofdkantoor
Aerdtsedijk 24
NL-6913 KD Aerdt
info@justbsure.com
www.justbsure.com

Serienummer

Iedere EXSIT101 heeft een uniek serienummer, dat wordt vermeld op het typeplaatje aan de
buitenkant van de ski.
Jaar en maand van de productie zijn opgenomen in het serienummer, zie pagina 6 van deze
handleiding.

Pictogrammen
Pictogram

Betekenis
Binnen en buiten te
gebruiken
Jaar en maand van fabrikage

yyyy-mm

Lees de handleiding

Pictogram

xxxx

Bdetekenis
Producent
Serienummer
Maximum gewicht te
transporteren persoon

Dit product is conform de
richtlijn 93/42 EEC voor
medische hulpmiddelen
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Verklaring van de
belangrijkste functies
2
1

LEGENDE
1 Handrem
2 Bovenframe met rubber greep
3 Rugleuning
4 Zitting

3
5 Onderframe met rubber grepen
6 Glijriemen
7 Borgpen
8 Voetremmen

6

9 Achterwielen

7

10 Voorwielen

4

8
5

9

10
0
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11

7

11 Muurklemmen voor het stallen van de EXSIT101 tegen de muur

12

7 Lock pin

12. Typeplaatje EXSIT101

12. Typeplaatje met serienummer

BSURE_EXSIT101_gebruikershandleiding_2014/06 rev 01

6 of 11

Gebruikershandleiding EXSIT101
 De EXSIT101 mag alleen worden gebruikt door getraind
personeel.
 Bij voorkeur zijn er tenminste twee hulpverleners
beschikbaar om de EXSIT101 te bedienen.
 In geval van extra zware evacuees, dienen er drie of zelfs
vier hulpverleners beschikbaar te zijn.
1

De EXSIT101 evacuatiestoel wordt met behulp van rubber klemmen tegen de muur
gestald met de glijriemen naar u toe. Trek de stoel met een lichte beweging uit de
klemmen naar u toe. De EXSIT101 kan zijn afgedekt met een opberghoes. Indien dat
het geval is, dient deze hoes eerst verwijderd te worden. Nadat de hoes is verwijderd,
of wanneer er geen hoes wordt gebruikt, kunt u de anti-slip handgreep met beide
handen beetpakken en zo de stoel zacht naar u toetrekken.

Vóór gebruik controleren









Controleer of de wielen vrij lopen
Controleer of de wielen vrij draaien
Controleer of de zitting en rugleuning intact zijn
Controleer de veiligheidsriemen
Controleer of de glijriemen met de hand kunnen worden bewogen
Controleer of de borgpen het uitvouwen van de EXSIT101 blokkeert
Controleer de voetremmen
Controleer de handrem

2

De EXSIT101 is opgevouwen en staat op de twee achterwielen. Haal
nu met uw voet de beide voetremmen omhoog. Rol de stoel in
opgevouwen toestand naar de persoon die geëvacueerd moet
worden.

3

Om de EXSIT101 in één beweging gebruiksklaar te
maken, hoeft u alleen maar de zitting omlaag te
duwen tot de borgpen in de zekering klikt. De stoel is
nu geborgen en kan niet meer worden opgevouwen
zonder de borgpen eerst uit te trekken en zo te
ontgrendelen. Zodra u de stoel heeft uitgevouwen,
zullen ook de glijriemen naar achter uitvouwen.
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Gebruikershandleiding EXSIT101
4

Wanneer u de persoon die moet worden geëvacueerd, heeft bereikt dient u eerst de
voetremmen weer in te schakelen door ze met uw voet omlaag te duwen. Hiermee
voorkomt u dat de EXSIT101 wegrolt wanneer de te evacueren person plaats neemt
in de stoel.

5

Zodra de hulpverlener de te evacueren persoon heeft geholpen zitting te nemen in
de stoel, dienen de veiligheidsgordels te worden aangesnoerd. Hierna kan de
EXSIT101 van de voetremmen worden gehaald door deze met uw voet weer omhoog
te duwen.

Zodra de hulpverlener achter de evacuatiestoel plaatsneemt en de
voetremmen op de beide achterwielen heeft ontgrendeld, mag
hij/zij NOOIT de stoel loslaten, noch mag hij/zij de stoel vrij
laten staan zonder de voetremmen in te drukken!
6

De persoon die de evacuatiestoel bedient rolt nu de stoel met de te evacueren
persoon op vier wielen door de gang(en) tot aan de trap. Indien onderweg om welke
reden dan ook moet worden gestopt, dient de hulpverlener de beide voetremmen
met zijn/haar voet in te drukken. Zodra deze weer met de voet omhoog worden
geduwd, kan de stoel weer vrij worden bewogen
.

Vanaf het moment dat de hulpverlener de stoel met de te
evacueren persoon op de trap bedient, mag deze de stoel NOOIT
loslaten en dient hij/zij ALTIJD de handgreep van het
bovenframe en de handrem vast te houden!
7

Aangekomen bij het trappenhuis wordt de EXSIT101 rustig naar de eerste traptreden
vervoerd. Bij voorkeur door twee personen, dat wil zeggen één persoon achter de
stoel met beide handen aan de rubber handgreep; de andere persoon opent deuren
en controleert of de evacuatieroute vrij en veilig is en controleert tevens de conditie
van de te evacueren persoon. Vervolgens assisteert deze tweede persoon bij het
transport trapafwaarts door de stoel bij de rubber handgrepen op de voorzijde van
het onderframe vast te pakken.
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8

Normaal gesproken bedient de persoon achter de stoel de EXSIT101. Aangekomen
bij de trap, plaatst de hulpverlener één voet op de dwarsstang tussen de beide ski’s
en trekt vervolgens met een rustige beweging de stoel een klein stukje naar achter
zodat de voorwielen los van de grond komen. Pas dan rolt hij/zij de stoel op de
beide achterwielen naar de eerste traptrede.

Indien de te evacueren persoon erg zwaar is, moet worden
overwogen twee, drie of zelfs vier hulpverleners in te schakelen. In
die situatie bevinden zich een of twee personen achter én een of
twee personen aan de voorzijde van de EXSIT101!
9

Vervolg op stap 8: wanneer de EXSIT101 lichtelijk naar achter is getrokken, dat wil
zeggen met de voorwielen lichtjes van de grond, kan de stoel naar de eerste traptrede
worden vervoerd.
Zodra de grote achterwielen de eerste traptrede passeren, nemen de glijriemen het
transport trapafwaarts direct over.

Rijd de stoel NOOIT in rolstoelstand op vier (4) wielen naar of op
de trap!
10
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Zodra u de eerste traptreden bent gepasseerd heeft
de stoel dus op twee punten contact met de trap.
Trek de stoel nu lichtjes naar achter, zodanig dat
de beide achterwielen de tweede traptrede
passeren. Land dus niet met de beide achterwielen
op de tweede traptrede maar zorg ervoor dat de
stoel alleen met de glijriemen in contact staat met
de trap. Nu heeft de stoel op vier punten contact
met de trap en kan rustig naar beneden worden
gebracht.

9 of 11

Gebruikershandleiding EXSIT101
11

Indien u het gevoel heeft dat de stoel te snel naar beneden gaat, laat
u de handrem ietsje vieren. Met behulp van de handrem kunt u de
afdaalsnelheid naar wens beheersen en bijsturen. Als u de handrem
helemaal loslaat, zal de stoel geheel tot stilstand komen en niet meer
verder glijden. Zodra u het transport wilt hervatten, knijpt u de
handrem weer in en de stoel zal vanzelf naar beneden glijden.

Laat de stoel, wanneer deze op de trap tot stilstand is gekomen
NOOIT los!
12

Bent u eenmaal onder aan de trap aangekomen, dan kunt u de beide achterwielen
rustig laten landen, vervolgens de stoel op vier wielen zetten om uw weg in de
rolstoelstand te vervolgen naar een volgende trap of de uitgang.

13

Wanneer u klaar bent met de EXSIT101, kunt u deze weer in de klemmen tegen de
wand plaatsen of in de BHV-kast opbergen. Duw eerst de beide voetremmen
omlaag met uw voet en leg de stoel op de ski’s op de grond. Plaats uw linkervoet op
een ski en trek de borpen met uw linkerhand uit. U kunt nu met uw rechterhand de
zitting inklappen. U trekt nu de stoel overeind en plaatst hem in de muurklemmen.
Indien aanwezig dekt u de stoel af met de opberghoes.
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Schoonmaken & verwijdering
BSURE heeft een opberghoes voor de EXSIT101 ontwikkeld. Zie onze website
www.justbsure.com voor meer details. Wij adviseren het gebruik van deze hoes tenzij de
EXSIT101 wordt gestald in een BHV-kast.
Schoonmaken kan het beste worden gedaan met een vochtige doek. Indien gewenst kan de
EXSIT101 worden gereinigd met een normaal desinfecterend middel.
BSURE is verantwoordelijk voor de ontdoening van de EXSIT101 aan het einde van de
levenscyclus van de stoel. Wanneer de klant besluit de EXSIT101 te vervangen, moet het
hulpmiddel worden teruggesturd naar de producent die zorg zal dragen voor een duurzame
verwijdering en ontdoening.

Onderhoud & Garantie
De EXSIT101 moet eenmaal per jaar worden onderhouden door BSURE of door een door
BSURE geaccrediteerde of geautoriseerde partij. Tijdens het onderhoud zullen tenminste de
volgende onderhoudsverrichtingen worden uitgevoerd:
 Algehele visuele inspectie
 Controleren remmen voor horizontaal en verticaal transport
 Controleren veiligheidsriemen
 Controleren glijriemen
 Gasveren voor de one-move-ready functie
 Borgpen
 Et cetera.
Op de EXSIT101 wordt een garantie van tien (10) jaar afgegeven, met uitzondering van de
slijtdelen. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van kracht:
 De EXSIT101 mag alleen worden bediend door getraind personeel
 De EXSIT101 moet jaarlijks zijn onderhouden door BSURE of een van haar
vertegenwoordigers.
Voor een lijst van onze vertegenwoordigers en voor verdere details betreffende de garantie,
onderhoud en slijtdelen raadpleeg onze website www.justbsure.com
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