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Voor iedereen:
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(p31) Algemene inlichtingen

► ZORG DAT DE HANDLEIDING GELEZEN WORDT DOOR ALLE THERAPEUTEN DIE MET DE
STOEL EN/OF HET KIND IN AANRAKING KOMEN.
► EEN KORTE HANDLEIDING KAN U VINDEN ACHTERAAN OP DE STOEL
OP ONZE WEBSITE MOET U OOK DE BIJLAGES RAADPLEGEN

2

1.0 Inleiding
Proficiat met Uw keuze voor de Yacura blijfstoel.
De blijfstoel is een verrijdbaar fixeer zitmeubel voor kinderen met een motorische onrust
(type 2 kinderen) zonder hun bewegingsvrijheid te ontnemen.
Het eenvoudig principe is een nooit geziene humane oplossing die rust en comfort brengt
voor het kind en de verzorgende.
De gebruiksomgeving is zowel professioneel als particulier.

De kernprincipes achter de blijfstoel
- Ontwikkeld en langdurig uitgetest op de zorgvloer van MPC St. Franciscus.
- Geen saai uitzicht, maar een mooi speels design dat bij kinderen past.
- Mooi design die de werksfeer opvrolijkt. Verkrijgbaar in meerdere kleuren
- Comfort, vrijheid, rust, geborgenheid en veiligheid voor het kind.
- Werkcomfort en mentale rust voor verzorgers door het ergonomisch en veilig concept.
- Mentaal en fysiek ontlastend zitmeubel voor de thuisverzorgende ouder.
- Meegroeiend met het kind (zithoogte, been- en zitdiepte regelbaar).
- Uitbraakveilig, onkantelbaar noch verplaatsbaar door het kind.
- Onkantelbaar door een eigen gewicht van 100Kg en zéér laag zwaartepunt.
- Met een minimum aan kracht op zijn wielen te zetten en verrijdbaar.
- Onkantelbaar al rijdend door automatische hydraulisch gedempte paniekterugkeer.
- Bedienfuncties steeds dubbel uitgevoerd= geen toevallige onveiligheidssituaties.
- Spel en opvoeding terug mogelijk door de teruggekeerde rust.
- Groot licht handelbaar tablet (handig voor maaltijden en activiteiten).
- Lange levensduur en grote vermoeiingsweerstand.
- Alles uitgevoerd met de zwaarste en beste onderdelen op de markt verkrijgbaar.
- Geen storende, onrust-triggerende geluiden opwekken.
- Zachte, geluiddempende en waterdichte voetsteunplaat
- Vlot intuïtief te bedienen en te verplaatsen door 1 persoon.
- Vlot te reinigen.
- Aanpasbaar aan specifieke noden.
- Door standaardisatie kan dit product jarenlang opgevolgd en verbeterd worden.
- Alle onderdelen steeds bij te maken en dus zelfs in de verre toekomst herstelbaar.
- Aankoopprijs op enkele maanden terugverdiend daar de zorgcapaciteit per verzorger
spectaculair toeneemt zonder de werkdruk te verhogen (zelfs verminderen).
- De naam, het model, de logo en het principe is gepatenteerd en enig op de markt
- Getest door Vincotte en voldoet aan de algemene richtlijn productveiligheid 2001/95/EG
- 100% designed and made in Vlaanderen.

►
►
►
►

LAAT DE KINDEREN NOOIT ONBEWAAKT ACHTER IN DE STOEL !
DE STOEL IS ENKEL VEILIG INDIEN OP MAAT VAN HET KIND INGESTELD.
NOOIT GEBRUIKEN ALS ER ONDERDELEN LOS ZITTEN OF DEFECT ZIJN.
ONONDERBROKEN ZITTEN: MAX. 2 UUR PER BLOK VAN 4 UUR
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2.0 Kenmerken van de blijfstoel gevisualiseerd
extra groot, wegschuifbaar tablet

instelbare fixatie
rond middel

dubbele beveiliging
tegen ongecontroleerd
openen van tablet

beveiliging tegen
ongecontroleerd
liften van de stoel

stevig
deurbeslag

lossen van de hendel
brengt de stoel automatisch in vaste stand

breed steunvlak
maakt de stoel
onkantelbaaar

stabiele opstelling
door stevige
steunvoeten

Klos: In hoogte en
diepte verstelbaar
Tablet: Klikt zowel
in open als gesloten
stand vast

Rugkussen:
In PU-leder

Zitbank: in hoogte
verstelbaar en
hygiënisch afgewerkt

Zeer laag zwaartepunt en eigen
gewicht van 100kg

Voetsteun: In hoogte
verstelbaar en geluidsdempend

Pedaal: handenvrij
ontgrendelen van tablet en
onbereikbaar voor
inzittende
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3.0 Afmetingen van de blijfstoel
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Gewicht: 100 Kg
Kleuren:
mandarijn oranje, limoen groen, aqua blauw,
wasabi groen en saffraan geel

4.0 Overzicht hoofdonderdelen van de blijfstoel
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5.0 Sponsoring
Het is leuk voor een sponsor dat zijn naam ergens achterblijft.
We hebben hiervoor de mooiste plaats voorzien.
Het Yacura logo maakt graag plaats voor jullie sponsor.
Uitvoering: geslepen en geborsteld aluminium plaat met in-geanodiseerde 4 kleurendruk.
Hieronder enkele voorbeelden:
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6.0 ingebruikname
De stoel MAG pas in gebruik genomen worden,
op het moment dat deze volledig op maat van het kind ingesteld is.
Deze procedure moet ook met regelmaat herhaald worden,
tijdens het groeiproces van het kind.
Doel:
✓ Het zitcomfort van het kind garanderen,
✓ Perfecte zithouding= minimum aan fysieke klachten,
✓ Perfecte zithouding= onmogelijk ontsnappen
✓ Perfecte zithouding= geen kantelgevaar

Bij de aankoop van de stoel moet de klant het kind opmeten (zie 6.1)
De stoel is voorzien voor personen met een eigen gewicht tot 65 Kg.

► WIJ RADEN AAN DEZE METING DOOR DE KINESIST TE LATEN UITVOEREN
Op basis van deze gegevens wordt de stoel door ons afgeleverd klaar voor gebruik.
De detail beschrijving van de instellingen van de stoel is enkel geschikt als leidraad voor een
technisch geschoold persoon om de blijfstoel zelf te herinstellen.
► OPMERKING:
Indien U een stoel wenst met het volledige meegroeipakket dan moet dat bij de bestelling
opgegeven worden. U kan ten allen tijde dit pakket bijbestellen.
► BRANDGEVAAR:
De blijfstoel is een meubel en dus ook grotendeels gebouwd met hout.
Alle voorzorgsmaatregelen die genomen worden voor meubilair om brandgevaar te vermijden
gelden eveneens voor de blijfstoel.
► LEVENSDUUR:
Het ontwerp en de keuze van materialen is voorzien om de jeugdcyclus van een kind (8 tot
16jaar) te overbruggen. Dit is enkel geldig bij correct gebruik en regelmatig onderhoud van
de stoel. Een wekelijkse visuele inspectie van de onderdelen is dan ook noodzakelijk.
Er dient vooral op gelet worden dat alle onderdelen nog goed vast zitten en dat er geen
abnormale slijtage is. Bij problemen moet er ingegrepen worden.
► deze handleiding zal evolueren in de loop van de tijd. De nieuwste versie is steeds
beschikbaar op de downloadpagina van onze website: www.yacura.be
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6.1 Opmeting kind (ingevuld terugbezorgen aan Yacura bij bestelling):
Naam zorginstelling …………………………………………….……………………………………………….…
Afdeling: …………………………………………………………………………………………………………………
Naam kind: ………………………………………………………. Leeftijd:……………Gewicht: ……..…….
Opmeting uitgevoerd door:
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………………………………………………….Functie:…………………………………………….…………………
Datum: ………………….

Vul
in

① Navelhoogte Z:
② Knieholtehoogte V:
③ Kruisdiepte K:
④ Buikdiepte L:

Min
16 cm
32 cm
12 cm
17 cm

Opmeting:

Max
22 cm
43 cm
27 cm
25 cm

Instelling:
Z.
V.
K.
L.

P.
A+B+C

6.2

Snel overzicht instelling zit- en voetplank
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6.2.1 Bepalen van de zithoogte en voetsteun: (basis= opmeting kind)
ZITHOOGTE Z:

Navelhoogte
Maat ① cm:→

15-17

17-19

19-21

21-22

22-24

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Knieholtehoogte V

VOETSTEUN:

Maat ② cm:↓

V1
V2
V3
V4
V5

30-35

28-33

26-31

X

X

35-39

33-37

31-35

29-33

27-31

39-44

37-42

35-40

33-38

31-36

X

42-46

40-44

38-42

36-40

X

X

44-49

42-47

40-45
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6.2.2 Instellen van klos: (basis= opmeting kind)

Klos-positie:

Kruisdiepte:
Maat ③ cm:→

13
12-17

17-22

22-27

K1

K2

K3

Zithoogte:

Klos-hoogte (bestaande uit):

Z1 (15-17)
Z2 (17-19)
Z3 (19-21)
Z4 (21-22)
Z5 (22-24)

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

A+C

A+B+C

A+B+C

A+B+C

A+B+C

A+B+C

A+B+C

6.2.3 Instellen van het tablet: (basis= opmeting kind)

Maat ④ cm:→
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SLUIT-AS-POSITIE :

Buikdiepte:
16,0-17,5

17,5-19,0

19,0-20,5

20,5-22,0

22,0-23,0

23,0-24,5

L1

L2

L3

L4

L5

L6

7.0 Werken met de blijfstoel:
Het bedienen van de stoel, kan door 1 persoon gedaan worden.
Controleer steeds dat de blijfstoel ingesteld is naar de bouw van het kind.

Niet correct ingestelde blijfstoelen= onveilige stuatie voor kind en omgeving.
7.0.1 Openen van het tablet van horizontale- naar verticale stand:
(om het kind uit de stoel te halen / om de stoel instapklaar te maken)
Neem plaats aan de deurzijde van de stoel,
zodanig dat u met uw linkerhand de rode knop (1) kan bedienen en met de rechtervoet de
rode pedaal (2) kan induwen met de voet. Spoor het kind aan om de handen van het tablet te
houden, door bevoorbeeld zijn “handjes in de lucht “ te steken.
Indien nodig kan u met de rechterhand het kind tijdelijk ‘in bedwang houden’.
Druk de rode knop in met de linkerhand (1), duw het pedaal in met de rechtervoet (2).

Op dit moment is het tablet ontgrendeld ! Neem het tablet met de linkerhand vast in de
uitsparing. Schuif het tablet zo ver mogelijk naar de voorzijde (3). Het tablet zal dan
automatisch kantelen tot de verticale positie (4). Laat het tablet niet naar de verticale
positie vallen, maar doe dit gecontroleerd.
Het tablet zal vertikaal vergrendeld worden.
Controleer dit even door met het tablet te schommelen.
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Check:
tablet staat
vastgeklikt ?

7.0.2 Openen deur (6): (het kind laten uitstappen / instappen)
De deur kan enkel geopend worden met het tablet in vertikale stand.
Open de deursluiting door de hendel aan de linkerzijde van het slot de bedienen.
Indien de stoel niet in gebruik is, kan u de deur best sluiten, om beschadigingen en
risicosituaties te vermijden.

7.0.3 Sluiten deur (7): (Nadat het kind is uitgestapt / ingestapt)
Duw de deur naar de gesloten positie. Zorg ervoor dat dat het slot klikvast zit (8). Pas dan
mag u het tablet dichtschuiven.
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7.0.4 Het tablet sluiten, van verticale - naar horizontale stand:
(het kind fixeren nadat het in de stoel is ingestapt en zit.)
Je staat nog steeds aan de deurzijde van de stoel, zodanig dat u met de rechtervoet de rode
pedaal kan induwen.
Spoor het kind aan om de handen van de stoel te houden, door bevoorbeeld zijn “handjes in
de lucht “ te steken.
Indien nodig kan u met de rechterhand het kind tijdelijk ‘in bedwang houden’.

► De deur moet gesloten zijn vóór het tablet wordt gekanteld
► Het kind moet zitten voor het tablet wordt gekanteld
Neem het tablet met de linkerhand vast in de uitsparing. Duw de rode pedaal in met de
rechtervoet (9). Op dit moment is het tablet ontgrendeld ! Kantel het tablet naar de
horizontale positie (10) en schuif hem vervolgens zo ver mogelijk naar achter toe(11). Het
tablet is nu vergrendeld (12).

► Controleer dit door even het tablet heen en weer te schuiven.
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Check:
tablet
vast ?

8.0 rijden met de blijfstoel:
De blijfstoel staat ENKEL stabiel op zijn vier steunvoeten.
De blijfstoel heeft ook uitklapbare wielen om de stoel mobiel te maken.
De begeleider moet de stoel stevig vasthouden tijdens het rijden.
Indien het kind krachtige ongecontroleerde bewegingen maakt tijdens het rijden moet de
stoel terug op zijn steunvoeten gebracht worden.

► DUS: GEBRUIK DE BLIJFSTOEL NIET ALS EEN KLASSIEKE ROLSTOEL !
Het lift-systeem verplicht een gecombineerde handeling om de blijfstoel te verrijden.
Til de rode lift-klep (B) lichtjes op (detail 2), en duw de hendel (A) naar beneden tot aan de
handgreep (C)
Houdt de hendel neerwaarts door de hendel samen met de handgreep te klemmen met beide
handen. (detail 3 & 4).
De blijfstoel is nu 10 mm van de grond gelift en staat op 4 wielen. De stoel is nu klaar om te
verrijden.

Bij het verrijden van de stoel moet de hendel (A) steeds met de handen vastgeklemd zijn
tegen de handgreep.
Gebruik de hendel (A) niet afzonderlijk als “stuur”. Deze dient enkel om de stoel te liften!
De blijfstoel is verplaatsbaar zonder en met het kind. Het kind mag maximum 65 kg wegen.
De berijdbare ondergrond moet vlak en net zijn.
Gebruik de stoel enkel binnenshuis.
Het transport-systeem bevat een ingebouwde veiligheid: Indien de hendel (A) losgelaten
wordt, keert de stoel automatisch en op een veilige manier terug naar zijn steunvoeten.
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9.0 NOODPROCEDURE opening tablet:
Indien het tablet niet meer normaal kan geopend worden
dan kan u de noodprocedure volgen:
(1) Verwijder de gele draaiknop ( draai los),
(2) Draai de sluit-as een halve slag, zodat het vanonder
de zwarte blok komt,
(3) trek de sluit-as uit de zwarte blok.

Nu zit het tablet compleet vrij

GEBRUIK VANAF NU DE STOEL NIET MEER !
ER IS EEN ERNSTIG DEFECT
EN DE STOEL MOET GEREPAREERD WORDEN
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10.0 Procedure instelling zit- en voetplank.
(Het instellen is enkel toegelaten door technisch onderlegde personen.)
De blijfstoel is ontworpen voor kinderen met een motorische onrust en kan ingesteld worden
in overeenstemming met hun lichaamsbouw. Ruim gesteld is deze stoel geschikt voor
kinderen van 8 tot 16 jaar. De zithoogte en voetsteun zijn onderling in hoogte instelbaar en
cruciaal om een veilige en comfortabele omgeving voor het kind te creëren.
21
Dit impliceert dat een ingestelde stoel enkel geschikt is voor dat kind !

10.0.1 procedure zitbank in hoogte instellen (of zitbank wegnemen.)
► Verwijder de 2 aluminium handleidingsplaatjes aan de achterzijde

► Binnenin de stoel, onder de zitbank: verwijder aan linker- en rechterzijde de 2 bouten M8
(optie: bij het wegnemen van de 2 bouten M6 kan de zitbank effectief verwijderd worden)

► Aan de achterzijde: verwijder bouten M6 (1st aan linkerzijde / 1 st aan rechterzijde

Verwijder M6

Verwijder M8

Optie: verwijder M6
voor wegnemen zitbank

De zitbank blijft nu gewoon hangen door de zijdelingse druk van de zitmousse.
► De zitbank kan nu in de gewenste stand geplaatst worden ( Z 1 - . . – Z 5).
Kantel de zitbank licht voorwaarts, schuif de zitbank tot de gewenste stand.
druk de zitbank licht tegen de rugleuning.
► Fixeer de zitbank opnieuw. (herhaal de procedure in omgekeerde volgorde)
► Druk de zitbank licht tegen de rugleuning en schroef de bouten M6 terug vast
in de gekozen stand ( Z 1 - . . . . – Z 5). Borg de bouten met loctite N°222 .

► Monteer de 2 bouten M8 opnieuw, binnenin de stoel, aan linker- en rechterzijde. Borg de
bouten met loctite N°222.

► Plaats nu handleidingplaatjes opnieuw met de houtschroeven (8st).
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10.0.2 procedure voetplank in hoogte instellen
► Verwijder de zitbank ( zie beschrijving 7.1.1 optie)
► Open de deur tot maximum stand en verwijder de boutjes M4

puzzelstukje
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Opvulplaatje P

M4
► Verwijder het opvulplaatje P door het onderaan lichtjes onderuit te trekken en het
voorzichtig uit de deuropening te kantelen.
► Verwijder het puzzelstukje (vrijmaken opening om aan de voetplank te kunnen trekken)
► Binnenin de stoel, achter de voetplank,
verwijder aan linker- en rechterzijde de 2 bouten M8

Verwijder M8

► De voetplank kan nu in de gewenste stand geplaatst worden (V 1 - . . . . – V 5).
Kantel de voetplank achteraan lichtjes omhoog met de rechterhand.
Lift de voorkant van de voetplank zodat je de gehele voetplank naar achter kan schuiven.
Hou de voetplank horizontaal en verschuif de voetplank naar de gewenste stand.
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F..
► Plaats de haakjes aan de voorzijde van de voetplank in de gewenst gleufjes,
stand (V 1 - . . . . – V 5), laat de achterzijde in de overeenstemende positie vallen.
► Controleer of de voetplank horizontaal ligt.

F..

► Monteer de 2 bouten M8 opnieuw, achteraan de voetplank, aan linker- en rechterzijde.
Borg de bouten met loctite N°222.
► Neem een nieuw aangepast opvulplaatje (P 1 - . . . . – P 5).
U kan de verschillende opvulplaatje vinden aan de onderzijde van de zitbank.

overzicht van de verschillende opvulplaatjes.
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► Open de deur helemaal. Kantel het opvulplaatje voorzichtig in de deuropeningen en duw
de bovenzijde in de gleuf van de voetplank naar omhoog. De bovenzijde van het opvulplaatje
moet klemmen in de gleuf tegen de mousse .
► Kantel de onderzijde naar zijn zitplaats. Veranker opnieuw met de boutjes M4
!!!! gebruik geen loctite !!!!
► Plaats het puzzelstukje terug.

10.0.3 procedure opvulplaatjes opbergen
De opberging van de opvulplaatjes (P 1 - . . . . – P 5) bevindt zich onder de zitbank.
Indien u een ander type opvulplaatje wenst, dan moet de zitbank verwijderd worden. ( zie
beschrijving 7.1.1)
► Kantel de zitbank ondersteboven.
► verwijder de 4 moeren
opvulplaatjes
beschermfolie
moeren

beugel

► Verwijder alle opvulplaatjes samen met de beugel
► Neem alle opvulplaatjes uit de beugel, verwissel oud met nieuw opvulplaatje, rangschik de
opvulpaatjes in volgorde en maak gebruik van de beschermfolie.
► Monteer alles opnieuw zoals in originele opstelling.
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11.0 procedure instelling klos
De klos-hoogte moet aangepast worden naargelang de zitbank-hoogte.
De klos kan in hoogte aangepast worden door middel van een extra “tussenstuk” (B).
Draai het stuk A los ( zoals de dop van een fles) , draai het extra “tussenstuk”(B) in het
bodem gedeelte (C) van de klos, draai vervolgens het onderdeel A vast in onderdeel B.
Draai beide onderdelen handvast.

F..
volgende basisregels gelden ivm de combinatie klos – positie zitbank:

Zithoogte:
Z 1 (15-17)
Z 2 (17-19)
Z 3 (19-21)
Z 4 (21-22)
Z 5 (22-24)

Klos bestaande uit onderdelen:
A+C
A+C
A+C
A+B+C
A+B+C
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Diepte-instelling van de klos:
De instelling van de klos is belangrijk om het kind een juiste zitpositie aan te bieden.
Met de drie posities van de klos op de zitbank, kan u het kind op gepaste wijze fixeren.

Klos-positie
K 1 (12-17)
K 2 (17-22)
K 3 (22-27)

Zit-oppervlakte
Minimum
Medium
maximum

F..

Verplaatsen van de klos:
Draai het stuk A los
Indien stuk B gemonteerd is, draai deze eveneens los.
Binnenin in stuk C zitten 2 bouten M8 (E).
Demonteer deze bouten.
Onderdeel C kan nu verankerd worden in de gewenste
stand K 1, K 2 of K 3.
Maak gebruik van de 2 bouten M8.
Monteer opnieuw stuk A.

De klos moet altijd gemonteerd zijn
GEEN KLOS= GEVAAR

Zit-kussen
Mini
Medium
Maxi
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Bij elk van de drie klos-posities hoort ook een passend zitkussen.
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…

12.0 procedure instelling tablet
Instelling van het tablet:
In gesloten stand (horizontaal) moet het tablet het kind nauw omsluiten rond zijn middel.
Bij een te kleine opening zal dit een beklemmend gevoel creëren bij het kind.
Bij een te grote opening, krijgt het kind te veel bewegingsvrijheid= GEVAAR.
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Let op bij het dichtschuiven van het tablet, dat deze klik-vast tot einde slag komt.
Controleer dit door het tablet opnieuw te willen openen zonder vooraf eerst op de pedaal te
duwen.
► Indien het tablet niet klikvast zit= ONTSNAPPINGSGEVAAR
De instelling van het tablet is afhankelijk van de lichaamsbouw van het kind.
De opening rond het middel van het kind is aanpasbaar in 6 standen.
Een grote opening voor een groot buikomtrek en een kleine opening voor een kleine
buikomtrek.
De positie van de sluit-as bepaald de grootte van de tablet-opening.
De sluit-as van het tablet bevindt zich vooraan de blijfstoel, onder het tablet.
► Procedure uittrekken sluitas:
(1) Verwijder de gele draaiknop
(2) Draai de sluit-as een halve slag, zodat het vanonder de zwarte blok komt,
(3) trek de sluit-as uit de zwarte blok.
► Plaats de sluit-as in de gewenste positie ( L 1, . . . ,L 6)
en herhaal bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde

Positie
sluit-as
L 1 (16-17.5)
L 2 (17.5-19)
L 3 (19-20.5)
L 4 (20.-22)
L 5 (22-23)
L 6 (23-24.5)

sluitas

Tablet
opening
Klein

Groot

13.0 algemene inlichtingen
Onderhoud:
Check regelmatig of alle onderdelen nog vast zitten
Losse onderdelen= GEVAAR en moeten ONMIDDELLIJK vastgezet worden.
INDIEN ER DEFECTE ONDERDELEN ZIJN MAG DE STOEL NIET MEER GEBRUIKT WORDEN
De stoel moet proper gehouden worden.
Dagelijks stofzuigen en poetsen met een licht vochtige doek zijn aanbevolen.
ALGEMENE REGEL: producten eerst op een niet zichtbare plaats uitproberen.
Alle huishoud reinigingsproducten zijn toegelaten.
Alle producten op waterbasis zijn toegelaten
Alle producten op solventbasis zijn verboden.
Reinigen met een tuinslang of een hogedruk reiniger= VERBODEN
ZET DE STOEL NOOIT IN VOLLE ZON. Dit is enerzijds niet comfortabel voor het kind, en
anderzijds kunnen door te hoge opwarming sommige onderdelen extreem uitzetten met
stroef lopen van de mechaniek tot gevolg.
Garantie:
Wij geven de wettelijke garantie zoals op het moment van aankoop voorzien of indien niet
van toepassing 1 jaar vanaf leveringsdatum, dit zowel op onderdelen, verplaatsingen als op
werkuren.
De garantie is niet geldig voor schade of defecten ten gevolge van verkeerd of onzorgvuldig
gebruik, en niet het naleven van de bepalingen in de handleiding.

SUGGESTIES:
HEEFT U OPMERKINGEN OF SUGGESTIES, GEEF ZE ONS DOOR AUB.
Wij zullen ze in dank aanvaarden en bestuderen om de blijfstoel te verbeteren.

Contact gegevens:
YACURA bvba BE 0505.727.415
Affligemstraat 51 b
1742 TERNAT (St. Katherina Lombeek)
Tel: 053/ 660049
Fax: 053/ 660046
Mail: post@yacura.be
Alle verdere info ook te vinden op: www.yacura.be
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