
Ride™ Corbac™  
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Gebruikershandleiding:

Ride Designs®

een onderdeel van de Aspen Seating, LLC

8100 SouthPark Way
Littleton, Colorado 80120 VS

gratis bellen (alleen VS): 866.781.1633
telefoon: 303.781.1633
www.ridedesigns.com

M

Leverancier: Deze handleiding moet aan de eindgebruiker 
van dit product worden verstrekt omdat het belangrijke 
informatie bevat voor het juiste gebruik van dit product.

Gebruiker: Lees deze handleiding volledig door voordat u dit 
product gebruikt en bewaar de handleiding om later te kunnen 
raadplegen.

Beoogd gebruik en installatie-instructies
Beoogd gebruik
Uw Ride Designs® Corbac™ is een verstelbare rugsteun voor 
rolstoelen en is met grote zorgvuldig geconstrueerd om aan 
uw houding en huidbescherming te voldoen. Het product is 
ontworpen voor meerdere rolstoelstijlen en -maten om te helpen 
bij de ondersteuning en positionering van rolstoelgebruikers.

Gewichtcapaciteit
Maximaal gewicht van gebruiker is 113kg.
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Algemene productveiligheid
Veilig gebruik van dit product is grotendeels een kwestie van gezond verstand van u en 
van uw verzorger en / of zorgverlener, en het in acht nemen van de waarschuwingen en 
instructies in deze handleiding.

OPMERKING: Wij hebben dit handboek samengesteld op basis van de meest recente 
specificaties en productinformatie op het moment van publicatie. We behouden ons het 
recht voor wijzigingen aan te brengen. Eventuele wijzigingen van onze producten kunnen 
geringe verschillen veroorzaken tussen de afbeeldingen en de uitleg in deze handleiding 
en het door u gekochte product.

Y WAARSCHUWING: Alle Ride Designs ondersteuningen zijn ontworpen om te helpen 
bij het verminderen van decubitus. Geen enkele rugsteun kan echter de druk van het 
zitten volledig elimineren of decubitus voorkomen. De Ride Corbac is geen vervanging 
voor goede huidverzorging, waaronder goede voeding, hygiëne en regelmatige 
drukverlagingstechnieken.

LET OP: Het negeren van deze waarschuwingen kan leiden tot schade aan uw product.

Yi Lees deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt.

Y WAARSCHUWING: Alle Ride Designs ondersteuningen zijn ontworpen om te helpen 
bij het verminderen van decubitus. Geen enkele rugsteun kan echter de druk van het 
zitten volledig elimineren of decubitus voorkomen. De Ride Corbac is geen vervanging 
voor goede huidverzorging, waaronder goede voeding, hygiëne en regelmatige 
drukverlagingstechnieken.

Y Installatie van een rugsteun op uw rolstoel kan uw zwaartepunt in de rolstoel veranderen. 
Een verzonken rugsteun kan ertoe leiden dat de rolstoel naar achteren kantelt en letsel 
veroorzaken. Bepaal altijd of anti-tippers of amputee axle adapter brackets (amputatie 
asadapterbeugels) met uw rolstoel moeten worden gebruikt om de stabiliteit te verbeteren. 
Ook kan een meer voorwaartse positie de voorwaartse stabiliteit van de rolstoel verminderen, 
waardoor het risico op het naar voren kantelen en de kans op letsel wordt vergroot.

Y Gebruik uw Corbac niet zonder de gebruik van de spacer mesh overlay.

Y De rolstoel niet aan de Corbac optillen.

Y Onjuiste plaatsing of bevestiging van de Ride Corbac aan uw rolstoel kan letsel 
veroorzaken.

Y Dit product moet worden geïnstalleerd en gemonteerd door een gekwalificeerde 
en bevoegde zorgverlener. Hiet niet correct aanbrengen van de Corbac kan gevaar 
opleveren voor de gebruiker.

Installatie- en gebruiksinstructies
Het wordt aanbevolen dat een therapeut of geautoriseerde Ride Designs-leverancier 
de eerste montage van uw rugsteun uitvoert. Uw Ride Corbac is ontworpen om 
rompstabiliteit te verbeteren met steun aan de achterkant en zijkanten van de romp, 
lumbale wervelkolom en bekken. De Corbac verstelbare bevestiging gebruikt riemen 
om steun en evenwicht te bereiken. De thoracolumbale bekken (TLP) ondersteunt extra 
steun aan de achter- en zijkanten en de Corbac's spacer mesh overlay biedt lichtgewicht 
dempingondersteuning voor de afvoer van waterdamp en vermindert verschuiving.

De Corbac bestaat uit vier componenten: 1) de verstelbare bevestiging, 2) twee 
thoracolumbale bekken (TLP) ondersteuningen, 3) de spacer mesh overlay en 4) vier 
bevestigingsklemmen.



Gebruikershandleiding Ride™ Corbac™ Verstelbare rugsteun 3

www.ridedesigns.com

Bepaal de voor u geschikte installatie-instructies
Alvorens tot installatie over te gaan, de vereiste configuratie bepalen en de relevant sectie 
van het handboek raadplegen:

❑ Bij het vervangen van de rugsteunbekleding van een rolsteoel ZONDER 
duwhandvatten, de sectie “Vervang bestaande rugsteunbekleding op een rolstoel 
zonder duwhandvatten” raadplegen.

❑ Bij het het vervangen van rugsteunbekleding op een rolstoel met een rugframe 
en geïntegreerde duwhandvatten en bestaande schroefdraadbussen, raadpleegt 
u de sectie “Vervangen van bestaande rugsteunbekleding op een rolstoel met 
duwhandvatten en bestaande schroefdraadbussen.”

❑ Bij het het vervangen van rugsteunbekleding op een rolstoel met geïntegreerde 
duwhandvatten maar ZONDER schroefdraadbussen, raadpleegt u de sectie 
“Vervangen van rugsteunbekleding op een rolstoel met rugframe met geïntegreerde 
duwhandvatten maar zonder bestaande schroefdraadbussen.”

❑ Bij het installeren van Corbac over bestaande rugsteunbekleding, raadpleeg de 
sectie “Corbac installeren over bestaande rugsteunbekleding.”

Corbac-installatie

Vervangen van bestaande rugsteunbekleding op een rolstoel 
zonder duwhandvatten
1. Verwijder de aanwezige rugsteunbekleding van de rolstoel.

2. Verstel de hoogte van het rugframe (indien van toepassing) voor de gewenste 
ondersteuningshoogte voor de rug.

3. Schuif de Corbac verstelbare bevestiging op het rugframe van de rolstoel.

a. Neem de Corbac verstelbare bevestiging uit de kartonnen verpakking. Niet 
ontvouwen.

b. Zoek de pockets van het rugframe aan de binnenkant van het achterpaneel en 
onder de verstelbare riemen. U herkent de opening van de pockets aan de 
reflecterende tape.

c. Schuif de pockets van de Corbac verstelbare bevestiging over het rugframe van de 
rolstoel. (Het kan nodig zijn de verstelbare bevestigingriemen iets los te maken.)

Y Als de pockets van het rugframe niet worden gebruikt, kan de Corbac langs het 
rugframe naar beneden glijden en gevaar opleveren voor de gebruiker.

4. De verstelbare riemen niet te strak vastmaken. Op sommige rigide rolstoelenmodellen 
kunnen meerdere verstelbare riemen nodig zijn onder de verstevigingsbuis.

5. De privacy flap naar beneden trekken en aan de zitting (sling seat) bevestigen voor 
voldoende speling zodat het kussen tegen het rugframe kan worden geplaatst.

6. Installeer het zitkussen, en let daarbij op goede plaatsing.

7. Ga door naar de sectie “De Corbac aanbrengen.”
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Vervanging van bestaande bekleding van een rugleuning op een 
rolstoel met duwhandvatten en schroefdraadbussen
1. Bepaal of de Corbac zonder de originele rugleuning van de rolstoel wordt gebruikt 
en dat het rugframe is uitgerust met duwhandvatten (A) en scroefdraadbussen (B), zoals 
getoond in afbeelding 1.

2. Neem de verstelbare bevestiging van de Corbac uit de kartonnen verpakking. Niet 
ontvouwen.

3. Zoek de grote pocket onder de verstelbare riemen.

4. Schuif de verstelbare bevestiging van de Corbac over de duwhandvatten van de rolstoel 
en druk de handvatten door de gaten aan de boven- en zijkant van de grote pocket.

5. De tules (buisjes) op de Corbac-bevestiging uitlijnen met de originele schroefdraadbus 
op de rolstoel.

6. Plaats de schroef van originele rolstoelbekleding door de tule en in de 
schroefdraadbus. Vervolgens goed vastdraaien (afbeelding 2).

7. De spanriemen van de Corbac licht vastmaken. Op sommige rigide rolstoelenmodellen 
kan het nodig zijn de onderste riem(en) aan de verstevigingsbuis aan te brengen.

8. De privacy flap naar beneden trekken en aan de zitting bevestigen. Zorg voor 
voldoende speling zodat het kussen tegen het rugframe kan worden geplaatst.

9. Installeer het zitkussen, en let daarbij op goede plaatsing.

10. Ga door naar de sectie “De Corbac aanbrengen.”

Vervangen van rugbekleding op een rolstoel met een rugframe en 
geïntegreerde duwhandvatten maar zonder schroefdraadbussen
1. Bepaal of de Corbac zonder de bekleding van de rugleuning wordt gebruikt en dat 
het rugframe is uitgerust met duwhandvatten maar zonder bestaande scroefdraadbussen 
(afbeelding 3).

2. Bepaal de diameter van het rugframe op de locatie waar de bovenkant van de 
Corbac-hoogte wordt gepositioneerd.

3. Gebruik de volgende klemmen voor de diameter van uw rugframe:

  1“ frame  ............. Grote klemmen zonder vulringen

  7/8“ frame ............ Grote klemmen met vulringen

  3/4“ frame ............ Kleine klemmen met vulringen

4. Richt de schroefhouder van de klem naar de achterkant van de rolstoel en installeer de 
klemmen verspreid over het frame (afbeelding 4). De klemhoogte ¾“ onder de onderkant 
van de Corbac-hoogte afstellen en ervoor zorgen dat beide klemmen op dezelfde hoogte 
boven de stoelrails zijn (afbeelding 5). De schroeven op dit moment nog niet aanbrengen.

5. Installeer de Corbac verstelbare bevestiging.

a. Neem de Corbac verstelbare bevestiging uit de kartonnen verpakking en verwijder 
de space fabric overlay. Niet ontvouwen. Zoek de grote pockets onder de verstelbare 
riemen.

b. Schuif de Corbac verstelbare bevestiging over de duwhandvatten en klemmen. De 
handgrepen door de openingen aan de boven- en zijkant van de grote pocket duwen 
(afbeelding 6).

c. De openingen van de tules (buisjes) van de verstelbare bevestigings uitlijnen met de 
klemmen en de meegeleverde 10-32 schroeven aanbrengen. De stand van de 
klemmen aanpassen voor de gewenste hoek van de verstelbare bevestiging. Draai de 
schroeven stevig vast (afbeelding 7).

6. De riemen lichtjes vastmaken. Op sommige rigide rolstoelmodellen kunnen de onderste 
riem(en) zich onder de verstevigingsbuis bevinden.

7. De privacy flap naar beneden trekken en aan de zitting bevestigen. Zorg voor 
voldoende speling zodat het kussen tegen het rugframe kan worden geplaatst.
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8. Installeer het zitkussen, en let daarbij op goede plaatsing.

9. Ga door naar de sectie “De Corbac aanbrengen.”

Installeer de Corbac over bestaande rugbekleding
1. Laat bestaande rugbekleding op zijn plaats op de rolstoel.

2. Installeer de Corbac verstelbare bevestiging.

a. Neem de Corbac verstelbare bevestiging uit de kartonnen verpakking. Niet 
ontvouwen.

b. Zoek de grote pocket onder de verstelbare riemen.

c. Schuif de Corbac verstelbare bevestiging over de rugbekleding van de rolstoel. 
Zorg ervoor dat de bestaande rugbekleding in de grote pocket wordt geschoven. (Het 
kan nodig zijn de riemen iets los te maken.)

3. De riemen lichtjes vastmaken. Op sommige rigide rolstoelmodellen kunnen de onderste 
riem(en) zich onder de verstevigingsbuis bevinden.

4. De privacy flap naar beneden trekken en aan de zitting bevestigen. Zorg voor 
voldoende speling zodat het kussen tegen het rugframe kan worden geplaatst.

5. Installeer het zitkussen, en let daarbij op goede plaatsing.

6. Ga door naar de sectie “De Corbac aanbrengen.”

De Corbac aanbrengen
1. Transfer op de rolstoel.

2. De riemen van de bevesting verstellen voor optimale balans en rompuitlijning 
(afbeelding 8).

3. De thoracolumbale-bekken (TLP) ondersteuningen aanpassen (afbeelding 9).

a. Leun naar voren en plaats de TLP-onsteuningen (de punten wijzen naar binnen) 
tegen uw romp op de gewenste locatie in de lumbale-sacrale regio.

b. Achterover leunen om de wiggen te bevestigen aan de voorzijde van de verstelbare 
bevestigingen m.b.v. de klittenband.

c. De TLP-ondersteuning kan naar boven/beneden, binnen/buiten worden verplaats of 
geroteerd. In sommige gevallen kunnen zij zich uitstrekken buiten het rolstoelframe en 
worden bijgesneden.

d. Maak vervolgens aanpassingen aan de TLP-ondersteuningen totdat de gewenste 
houding en comfort wordt bereikt.

4. Installeer de spacer mesh overlay (afbeelding 10).

a. Leun naar voren en trek de spacer mesh overlay over de verstelbare bevestiging en 
TLP-ondersteuningen.

b. Bevestig de haaksluiting aan de onder- en bovenkant van de overlay aan de 
lussluiting aan de voorzijde van de verstelbare bevestiging.

c. Leun achterover en bevestig de vier klittenbanden van de overlay aan de achterkant 
van de verstelbare riemen.

d. Trek de spacer mesh overlay achterflap over de verstelbare riemen van de 
verstelbare bevesting. De klittenband op de flap aan achterzijde wordt bevestigd aan 
de achterkant van de verstelbare riemen.

e. Aanpassing van TLP-ondersteuningen kan nodig zijn nadat de overlay is 
aangebracht. De overlay verwijderen, de positie van de TLP-ondersteuning aanpassen, 
en de overlay opnieuw installeren.

10

8

9
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Schema voor ingebruikname
Voordat u langdurig gaat zitten is het raadzaam om uw Ride Corbac voor een korte 
periode te gebruiken en visueel plekken te controleren die contact met de rugsteun 
maken. Rood gekleurd plekken moet binnen 10-30 minuten verdwijnen. Neem contact 
op met uw arts of therapeut als de roodheid meer dan 30 minuten aanhoudt. Zolang 
rode plekken niet langer dan 30 minuten aanhouden, is het veilig door te gaan met 
gebruik. Huidcontroles moeten minimaal een keer per dag worden uitgevoerd, zelfs nadat 
huidtolerantie is vastgesteld. Ga door met intermitterende drukverlagingstechnieken (naar 
voren leunen) afhankelijk van het advies van uw zorgverlener.

YWAARSCHUWING: Als roodheid in verband met het gebruik van de Corbac langer 
dan 30 minuten aanhoudt, gebruik stoppen en onmiddellijk contact opnemen met uw 
therapeut of arts.

Follow-up 
Het is aanbevolen om uw zithouding en huidconditie ten minste eenmaal per jaar door 
uw arts te laten controleren, of wanneer u een verandering constateert in uw gewicht, 
houding of algemene conditie die van invloed kan zijn op uw vermogen om veilig, 
comfortabel en functioneel te zitten.

Verzorging en onderhoud van uw Ride Corbac

Reinigen van de Corbac spacer mesh overlay
 • Verwijder de spacer mesh overlay van de Corbac.

• Bevestig de haak/lus bevestiigen aan elkaar. Plaats in een geritste zak

• Wassen in de wasmachine of met de hand in warm water (regulier wasmiddel/geen 
bleekmiddel).

• Ophangen om te drogen.

Het reinigen van de Corbac verstelbare bevestiging 
Gebruik een vochtige doek of een mild ontsmettingsmiddel voor het reinigen van de 
privacy flap, TLP-ondersteuning en de basisonderdelen indien nodig.

LET OP: Uw Corbac niet reinigen met isopropylalcohol of andere chemische oplosmiddelen.

Veiligheid in de auto
Y RISICO VAN LETSEL: De Corbac is NIET dynamisch getest voor gebruik in een 
motorvoertuig. Vertrouw niet op een Corbac voor veilige impactbescherming in een 
motorvoertuig. Ernstig letsel of de dood kunnen het gevolg zijn van een auto-ongeluk zonder 
gebruik van de veiligheidsvoorzieningen aangebracht door de fabrikant van het voertuig.

1. Tranfer altijd uit uw Corbac en maak gebruik van de autostoel en 
veiligheidsvoorzieningen van het voertuig tijdens autovervoer.

Onderhoud
De Corbac en toebehoren moeten minimaal elke 6 maanden worden gecontroleerd 
op losse, ontbrekende of beschadigde hardware en correcte werking. Alle onderdelen 
inspecteren en vastzetten volgens deze handleiding. Neem contact op met uw erkende 
Ride Designs-leverancier met betrekking tot een beschadigde of ontbrekende onderdelen.

Y Uw product NIET blijven gebruiken met losse, ontbrekende of beschadigde onderdelen.

Symbolen voor wasinstructies

h
h

Wassen in de wasmachine met 
warm water (40˚C)

Niet bleken

Ophangen om te drogen

Niet stomen

Niet strijken

V
K
C
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Levensduur van het product
Het maximale beoogde gebruik van dit product is vier jaar.

Hergebruik
Y RISICO VAN LETSEL: Raadpleeg een geautoriseerde Ride Designs-dealer alvorens het 
product aan een andere gebruiker over te dragen. Het product NIET gebruiken als schade 
is geconstateerd.

Afvoeren
♻ Recycle componenten en materialen volgens lokale, provinciale en landelijke regelgeving.

Garantiebeleid
Uw Ride Designs® Corbac™ Verstelbare rugsteun is zorgvuldig geconstrueerd om aan de 
behoeften van uw houding en huidconditie te voldoen. Deze beperkte garantie is effectief 
voor 24 maanden vanaf de datum van levering aan de oorspronkelijke koper. Als een 
defect in materiaal of vakmanschap wordt geconstateerd, zal Ride Designs onderdelen 
naar ons eigen goeddunken repareren of vervangen. Deze beperkte garantie geldt 
niet voor normale slijtage of schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, misbruik, 
verwaarlozing, of het niet opvolgen van de verzorging- en onderhoudinstructies.

Claims en reparaties moeten worden behandeld door uw dichtstbijzijnde erkende Ride 
Designs rehab technologie leverancier. Een kopie van de aankoopbon verstrekt aan de 
koper van het product kan vereist zijn voor aan het behandelen van een garantieclaim.

De Ride Corbac rugsteun werkt het beste wanneer gebruikt met 
een complementaire Ride Designs kussen
Het Ride Forward kussen is het meest geschikt voor mensen met een klein tot matig 
risico op huidbeschadiging.

U krijgt een hoog niveau van huidbescherming en functionele prestaties met het Ride 
Java kussen (alleen het Ride Custom kussen kan een hoger niveau van bescherming 
en ondersteuning bieden).

Voor mensen met een hoger risico op huidbeschadiging, en/of meer ernstige 
posturale eisen is het Ride Custom kussen de ultieme postuurondersteuning en 
huidbescherming. Het is speciaal vormgegeven voor de unieke omvang, vorm, houding 
en functionele vereisten van gebruikers. Alleen beschikbaar in de VS.

Meer informatie over het complete aanbod van Ride Designs kussen is beschikbaar op 
www.ridedesigns.com.
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Opmerkingen over installatie 

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Patenten: www.ridedesigns.com/patents
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