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Transport af kørestolen med en patient i et 

køretøj 
 

Selvom küschall® K-Series-kørestolen er forsvarligt fastgjort og 
følgende regler overholdes, kan der forekomme skader på 
passagerer i tilfælde af sammenstød eller hård opbremsning. 

Derfor anbefaler Küschall på det kraftigste at placere 
kørestolsbrugeren på et sæde i køretøjet med sikkerhedsselen 
fastspændt. 

Der må ikke foretages ændringer eller udskiftninger af 
punkter på kørestolen (konstruktion, ramme eller dele) uden 
skriftligt samtykke fra Küschall AG. 

ADVARSEL! Risiko for alvorlig personskade eller 
død  

Hvis kørestolen skal anvendes som sæde i et køretøj, 
skal højden på ryglænet være mindst 400 mm. 

 

Hvis brugeren skal transporteres i kørestolen i et køretøj, skal 
der installeres en fastholdelsesanordning i køretøjet. 

 

 

 

 

 

ADVARSEL! 

Hvis det af en eller anden grund er umulig at placere 
kørestolsbrugeren på et sæde i køretøjet, kan 
kørestolen bruges som sæde i et køretøj, hvis 
følgende procedurer og bestemmelser er overholdt. 

- Kørestolen skal være fastgjort i køretøjet med en 
firepunktskørestolsfastholdelsesanordning. 

- Brugeren skal fastgøres med en 
trepunktspassagerfastholdelsesanordning, som er 
fastgjort til køretøjet. 

- Brugeren skal desuden fastholdes med en 
støttesele i kørestolen. 

 

Både firepunktskørestolsfastholdelsesanordningen og 
trepunktspassagerfastholdelsesanordningen skal være 
godkendt i henhold til ISO-10542-2. 

ADVARSEL! 

- Inden turen skal du kontakte transportøren for at få 
oplysninger om kapacitet med hensyn til 
nedenstående påkrævede udstyr. 

- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring 
kørestolen og brugeren for at forhindre, at 
brugeren rører ved andre passagerer, upolstrede 
dele i køretøjet, kørestolstilbehør eller 
forankringspunkter til fastholdelsesanordningen. 
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ADVARSEL! 

- Sørg for, at liftpunkterne på kørestolen ikke er 
beskadigede, og at parkeringsbremserne fungerer 
korrekt. 

- Vi anbefaler, at du anvender punkterfrie dæk under 
transport for at undgå problemer ved 
nedbremsning som følge af reduceret dæktryk. 

 

ADVARSEL! 

Der kan forekomme skader på personer eller udstyr, 
hvis kørestolskomponenter eller -tilbehør løsner sig i 
tilfælde af sammenstød eller hård opbremsning. 

- Sørg for at fjerne alle aftagelige og løse 
komponenter og alt aftageligt og løst tilbehør fra 
kørestolen, og opbevar det forsvarligt i køretøjet. 

- Det er vigtigt, at du får din kørestol tjekket af en 
specialforhandler efter ulykker, sammenstød osv. 

 
VIGTIGT! 

Det anbefales at uddanne i korrekt brug af 
fastholdelsesanordningen. 
- Der henvises til brugsanvisningen, som fulgte med 
fastholdelsesanordningen. 

- Nedenstående illustrationer kan variere afhængig 
af leverandøren af fastholdelsesanordningen. 

Fastgørelse af kørestolen med en 

firepunktsfastholdelsesanordning 

 

ADVARSEL! 

- Placer kørestolen i køretøjet med brugeren i 
kørselsretningen. 

- Aktivér parkeringsbremserne på kørestolen. 
- Aktivér antivæltehjulet (hvis det er installeret). 

 

Kørestolens fastspændingspositioner, hvor 
fastholdelsesanordningens seler skal placeres, er markeret 
med karabinhagesymboler (se nedenstående figurer og 
afsnittet Tekniske data). 
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 Fastgør kørestolen til køretøjets monteringsskinner med 

firepunktsfastholdelsesanordningens forreste og bageste 

seler. Der henvises til brugsanvisningen, som fulgte med 

firepunktsfastholdelsesanordningen. 
 

Fastspændingspositioner for seler foran 
 

  

 

 Fastgør de forreste seler over stiverne til styrehjulet som 

vist i de to figurer ovenfor (se placeringen af 

fastgørelsesmærkaterne). 

 Fastgør de forreste seler til skinnen i overensstemmelse 

med anvisningerne for den anbefalede fremgangsmåde 

fra producenten af sikkerhedsselen. 

 Udløs parkeringsbremserne, og stram de forreste seler 

ved at trække kørestolen baglæns bag fra. 

 Aktivér parkeringsbremserne igen. 
 

Fastspændingspositioner for karabinhager på bagsiden 

 

 



 

5 

 

 

 Fastgør karabinhagerne til akslen ved siden af 

akselholderne som vist i de to figurer ovenfor. 

 Fastgør de bageste seler til skinnen i overensstemmelse 

med anvisningerne for den anbefalede fremgangsmåde 

fra producenten af sikkerhedsselen. 

 Spænd selerne. 
 

VIGTIGT! 

- Sørg for, at karabinhagerne er dækket af et 
skridsikkert materiale for at forhindre, at de glider 
på akslen. 

 
 

VIGTIGT! 

- Kontrollér, at stemplerne er helt tilkoblede på 
begge sider og placeret i den samme position på 
skinnens udskæring. 

- Sørg for, at vinklen mellem skinnerne og selerne 
ligger mellem 40° og 45°. 

 

Monteret støttesele 

ADVARSEL! 

Støtteselen skal bruges sammen med men aldrig 
som erstatning for en godkendt 
passagerfastholdelsesanordning (trepunktssele). 

 

 Indstil støtteselen efter kørestolsbrugeren (se afsnit 4.12 

Tilbehør; støttesele. 
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Fastgørelse af 

trepunktspassagerfastholdelsesanordning 
 

 

VIGTIGT! 

Ovenstående illustration kan variere afhængig af 

leverandøren af fastholdelsesanordningen. 
 
 
 

 

ADVARSEL! 

- Sørg for, at trepunktsfastholdelsesanordningen 
sidder så tæt til brugerens krop som muligt, uden 
at det er ubehageligt, og at ingen dele er snoede. 

- Sørg for, at trepunktsfastholdelsesanordningen 
ikke holdes væk fra brugerens krop af dele på 
kørestolen, f.eks. armlæn eller hjul osv. 

- Sørg for, at fastholdelsesanordningen ikke 
forhindres af dele i køretøjet eller på kørestolen, 
sædet eller tilbehør fra brugeren til 
forankringspunktet.  

- Sørg for, at hofteselen slutter tæt til brugerens 
bækken og ikke kan bevæge sig op omkring 
maven. 

- Sørg for, at brugeren selv kan nå 
udløsermekanismen. 
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 Fastgør trepunktspassagerfastholdelsesanordningen i 

overensstemmelse med den brugsanvisning, der fulgte 

med trepunktsfastholdelsesanordningen. 
 

VIGTIGT! 

- Placer bækkendelen af 
trepunktspassagerfastholdelsesanordningen lavt 
hen over bækkenet, så bækkenbæltets vinkel er 
inden for den anbefalede zone (A) på 30° til 75° 
med vandret. En mere stejl vinkel anbefales, men 
den må aldrig overstige 75°. 
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