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Verzorgingsrolstoel Doris 

 
DORIS is een therapie- en verzorgingsrolstoel, die de patiënt geborgenheid, warmte, ontspanning en 
welzijn biedt. DORIS is veelzijdig in het gebruik en dankzij de zwenkwieltjes zeer wendbaar. De zit- en 
ligpositie is snel, eenvoudig en traploos instelbaar. De aangename kuipvorm past zich aan het lichaam 
en biedt de patiënt stabiliteit, veiligheid en warmte. De perfecte vorm en de hoogwaardige, drukontlas-
tende kussens zorgen voor een optimaal zit- en ligcomfort. De lage zithoogte maakt actieve transfers 
makkelijker. De therapie- en verzorgingsrolstoel DORIS is zeker geen stoel zoals alle andere. De stoel 
wordt voor een groot deel met de hand gemaakt, en altijd met zeer veel vakkennis en -kunde. Bij het 
ontwikkelen van de verzorgingsrolstoel wordt ook rekening gehouden met adviezen en inzichten van 
artsen, therapeuten en verpleegkundigen, om ervoor te zorgen dat de patiënt perfect zit of ligt, op een 
manier die goed aansluit bij het lichaam. Kwaliteit is bij deze verzorgingsrolstoel geen toeval. Het is het 
resultaat van jarenlange ervaring, innovatieve ontwikkelingen en deskundige experts. 
 
Waar wordt de verzorgingsrolstoel DORIS gebruikt? Deze therapie- en verzorgingsrolstoel maakt de 
verzorging van patiënten een stuk eenvoudiger: hij helpt bij lichamelijke en geestelijke beperkingen, 
ontspant bij ouderdomsgebreken en spierproblemen, kalmeert alzheimerpatiënten, verbetert het welzijn 
van parkinsonpatiënten, ondersteunt bij de decubituspreventie, vergemakkelijkt het zitten van personen 
met artritis, geeft mensen met bewegingsbeperkingen rust, stimuleert de embryopositie bij mensen met 
angstaanvallen of depressies en biedt op die manier warmte en geborgenheid, werkt ondersteunend bij 
de revalidatie van patiënten die een beroerte hebben gehad en beschermt huntingtonpatiënten bij on-
rustige bewegingen. DORIS verbetert de levenskwaliteit bij thuisverpleging, in verplegings- 
en rusthuizen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, therapiecentra, specialistische klinieken en op vele 
andere locaties. DORIS betekent veiligheid voor patiënten die veel moeten zitten en liggen, en die hun 
mobiliteit niet willen inleveren. Maximale belastbaarheid is 150 kg. 
 
Voordelen:  
 

▪ Hoofdsteun heeft extra zachte kussentjes en is verwerkt in de rugleuning. 
▪ Armleuning en ruggensteun zijn ergonomisch gevormd. 
▪ Zijdelingse bescherming van de omhulling is hoger, waardoor de patiënt zijwaarts stabieler zit. 
▪ Voetensteun heeft extra zachte kussentjes, is afgerond en traploos verstelbaar. 
▪ Incl. afneembaar en in diepte verstelbaar reductiekussen. 
▪ Vlamvertragend kunstleren overtrek maakt geen vouwen en is afwasbaar. 
▪ De patiënt kan dankzij de zeer lage zitpositie eenvoudig worden verplaatst. 

 
Afmetingen: 
Zitbreedte: 43,5 cm  Totale breedte: 65 cm 
Zitdiepte: 53 cm  Totale lengte: 115 + 27 cm 
Zithoogte: 57 - 72 cm  Hoogte rugleuning: 74 cm 
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