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 Kontrollerat 

OK 
Utbytt 

PROVKÖRNING AV RULLSTOLEN   
Kontrollera att stolen rullar lätt.   
Kontrollera att stolen rullar rakt.   
Kontrollera att bromsarna låser hjulen.   
Kontrollera att inga missljud förekommer.   
 
HJUL 

  

Kontrollera att fälgarna och drivringarna är utan skador.   
Kontrollera att länkhjulen sitter ordentligt fast och roterar lätt, 
förslitning av gummibanan samt eventuellt lufttryck (se angett 
lufttryck på däcket). Tag bort hår eller liknande som fastnat 
runt axeln. 

  

Kontrollera att gafflarna lätt svänger runt samt att de inte 
glappar. 

  

Kontrollera att länkhjulshusen är inställda i en vinkel på 90° 
mot underlaget. 

  

Kontrollera att drivhjulen sitter ordentligt fast och roterar lätt, 
förslitning av gummibanan samt eventuellt lufttryck (se angett 
lufttryck på däcket). Tag bort hår eller liknande som fastnat 
runt axeln. Kontrollera avståndet till sidoskydden så att hjulen 
inte går emot.  

  

Kontrollera quickreleaseaxeln och genomföringshylsan. 
Rengör och smörj vid bevov. 

  

 
SÄTE/RYGG 

  

Kontrollera att sitt och ryggklädsel är skadefri.   
Kontrollera kardborrbanden i ryggen.   
 
SIDOSKYDD 

  

Kontrollera att sidoskydden finns och är skadefria.   
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BRÖSTBÄLTE 

  

Kontrollera att bröstbältet är utan skador samt att dess 
låsmekanism fungerar. 

  

KNÄSTÖD   
Kontrollera att knästödet är utan skador samt att dess hållare 
sitter ordentligt fast. 

  

 
RAM 

  

Kontrollera så att inga skador finns på ramen.   
Kontrollera att stolen kan fällas ihop.   
Kontrollera att ingen skevhet har uppkommit i ramen.   
 
BROMS 

  

Kontrollera att bromsarna tar ordentligt, lufttryck och inställn.   
 
UPPRESNINGSFUNKTION 

  

Kontrollera att uppresningsfunktionen fungerar   
Kontrollera att stolen når full uppresning och att de främre 
stödbenen i detta läge når golvet samt att alla övriga hjul är i 
marken. 

  

 
Underhåll och rekonditionering 
• Kontrollera däcktrycket var 4e vecka. Kontrollera att inga 
  skador eller slitage uppstått. 
 
• Kontrollera bromsarna ungefär var 4e vecka för att försäkra 
  dig om att de fungerar som de ska och att de är lätta 
  att använda. 
 
• Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. Detta bör göras ungefär 
  var 3e månad.  Byt ut låsmuttrarna om dessa är slitna.  
 
• Använd endast ett milt rengöringsmedel när du rengör 
  rullstolen. Till sits textilierna används bara tvål och vatten. 
 
• Torka av rullstolen efter användning om den skulle bli 
   blöt. 
 
• Smörj Quick-release axlarna med lite symaskinsolja vid behov 
  eller ungefär var 8e vecka.  
 
OBSERVERA: 
Sand och havsvatten (eller salt på vintern) kan skada hjulens 
lager. Rengör stolen då den utsatts för detta. 
 
Rekonditionering för att undvika smittspridning vid återanvändning av rullstolen: 
Då rullstolen ska användas av en ny person måste den föreberedas 
ordentligt, och alla ytor som kan komma i kontakt med 
användaren bör torkas av och behandlas med desinfektionsmedel 
i sprejform. På svenska naturskyddsföreningens webbsida http://www.snf.se   
finns en lista över alla godkända desinfektionsmedel. 
 
  
 
 


