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Geachte cliënte, geachte cliënt,
Wij willen u hartelijk danken voor het vertrouwen en de aanschaf van ons product.

Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het 
product aandachtig te lezen en in acht te nemen. Gelieve er rekening mee te houden 
dat instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing omwille van de uitrus-
ting van uw product kunnen afwijken.

Technische wijzigingen behouden wij ons voor.

Belangrijke informatie!
Zorg ervoor, dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

Uw Schuchmann team
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1. Voorbereiding van de ventrale stavoorziening voor gebruik

1.1 Uitlevering
Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid en onjuistheden te controleren 
en let op eventuele transportschade.

Controleer het product in aanwezigheid van de afleveraar
Mocht er sprake zijn van transportschade, inventariseer deze dan (vaststelling van 
de gebreken) in aanwezigheid van de bezorger. Gelieve een schriftelijke reclamatie 
naar de bevoegde dealer te sturen.

1.2 Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik
Het correcte gebruik van de ventrale stavoorziening vergt een nauwgezette en 
zorgvuldige instructie van de begeleidende persoon. Wij willen u vragen, om de 
gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig te 
lezen en in acht te nemen. Stoffering kan door zonlicht ontoelaatbaar verhit raken. 
Dek deze plaatsen af of bescherm het apparaat tegen zonlicht.

1.3 Veilig verwijderen
Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van milieuve-
rontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de verwij-
deringsaanwijzingen in de punten 1.3.1 en 1.3.2 in acht te nemen.

1.3.1 Verpakking
De verpakking van het product dient voor een eventueel later noodzakelijk trans-
port bewaard te worden. Wanneer u het product voor reparatie of in geval van een 
garantieclaim naar ons terug moet sturen, dan graag, indien mogelijk,  het originele 
verpakkingskarton te gebruiken, zodat het product opErnie 2aal verpakt is.
Breng de verpakkingsmaterialen per soort naar de recycling. Laat de verpakkings-
materialen niet zonder toezicht, omdat zij mogelijke gevarenbronnen zijn.

1.3.2 Product
Voer de voor het product gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling 
(zie materiaalinformatie onder 2.1). 

1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze in geval van 
een mogelijk hergebruik bij het product blijft.
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2. Productbeschrijving

2.1 Materiaalinformatie
Het basisframe alsmede de afzonderlijke elementen zijn van staal vervaardigd, 
corrosievrij en gepoedercoat. Alle lichaamsteunen (behalve de kniesteunen) zijn 
gewatteerd en gestoffeerd. De stoffering bestaat voor 100% uit polyester of poly-
amide-textielsubstraat en zijn brandvertragend (volgens DIN EN 1021 - 1 + 2)

2.2 Transport en verplaatsen
De ventrale stavoorziening is niet bedoeld om te worden gedragen, omdat hij van 
zwenkwielen is voorzien. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden 
kunnen worden, zorg er dan voor dat alle bewegende delen vastgezet zijn. 
Ga vervolgens met zijn tweeën naast de ventrale stavoorziening staan en pak deze 
links en rechts aan het frame vast en draag hem naar de gewenste plaats. Voor het 
transporteren van de ventrale stavoorziening, stelt u alle instellingen op de meest 
compacte maat in (bekkenframe inklappen, hoogte in de laagste stand, etc.).
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Corrigeer de houding nooit met geweld of sterke druk!

2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften

Indicaties
De ventrale stavoorziening Ernie 2 is ontworpen voor binnen en dient voor sta-
training bij een ernstig verminderde sta-functie of geen mogelijkheid tot opstaan, 
met name als gevolg van:
•	Dwarslaesie
•	Multiple sclerose in een vergevorder stadium
•	Hersenverlamming
•	Spierdystrofie
•	ect.

Contra-indicaties
Over het algemeen dient de indicatie van het staan medisch-orthopedisch begeleid 
te worden. Daarom dient in dit verband voor de zorg helder te zijn of er contra-
indicaties bestaan ten aanzien van de patiënt. Over het algemeen is elke soort pijn 
een contra-indicatie. Ook dient er geen sta-training aangeboden te worden, zonder 
dat in het voortraject duidelijk geworden is dat er bij de patiënt sprake is van een 
behoorlijke voetvervorming.
Afhankelijk van ziektebeeld en therapie moet het helder gemaakt worden hoe lang 
de gebruiker in de ventrale stavoorziening mag doorbrengen. In enkele gevallen 
kunnen de volgende symptomen optreden:
•	Problemen met de bloedsomloop
•	Beenpijn en rugpijn
•	Spastische aanvallen

Ook dient helder te zijn of de gebruiker in een volledig uitgestrekte houding ge-
bracht kan worden. Bij veel gebruikers is in het begin alleen een gebogen staande 
houding mogelijk.
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LET OP!

2.4 Oneigenlijk gebruik / Waarschuwingsinstructies

•	 Let erop dat de ventrale stavoorziening alleen door een kind/jongere wordt ge-
bruikt.

•	Laat het kind nooit zonder toezicht in de ventrale stavoorziening staan.
•	 Het correcte gebruik van de ventrale stavoorziening vergt een nauwgezette en 

zorgvuldige inwerking van de begeleidende persoon.
•	De maximum belasting (zie punt 5) mag niet overschreden worden.
•	 Gebruik de ventrale stavoorziening niet met defecte, versleten of ontbrekende 

delen.
•	 Omwille van de brandveiligheid mag de stavoorziening niet in de omgeving van 

een open vuur of een andere sterke warmtebron zoals elektrische of gasverwar-
mingen worden geplaatst.

•		Gebruik	alleen	toebehoren	en	reserveonderdelen	van	firma	Schuchmann,	omdat	
u anders de veiligheid van het kind in gevaar brengt.

•	 Gebruik de ventrale stavoorziening alleen, als alle componenten correct aange-
bracht en ingesteld zijn.

•	Bij het instellen van de ventrale stavoorziening bestaat kan op beknellingen of 
 beklemmingen van de ledematen
•	Gebruikers die problemen met lezen hebben, moeten zich de 
 gebruiksaanwijzing laten voorlezen, om de omgang met de ventrale stavoorziening te` 
 begrijpen.

2.5 Uitrusting basismodel
•	Basisframe met in de hoogte verstelbare voetplaat
•	Kantelverstelling van de middelste kolom met een gasdrukveer van (-)15° - 30°
•	 incl. borststeun met romp ondersteuning en bilsteun
•	 Bekkenframe in hoogte en diepte verstelbaar, bekkenpositie verstelbaar met een 

spindel
•	 incl. kniesteun met knieschijfuitsparing, individueel driedimensionaal verstelbaar
•	Werkblad met rand
•	4 beremde zwenkwielen (75 mm) met volledige blokkeermogelijkheid

2.5.1 Uitrusting volgens HMV
De Ernie 2 ventrale stavoorziening wordt volgens HMV (Duitse technisch hulpmid-
delenregister) uitrusting met hielkanten en voetriempjes.
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2.6 Lijst met toebehoren
•	 Borststeun met romp ondersteuning 

(optioneel hoekverstelbaar)
•	Bilsteun
•	Buik-bekkensteun
•	 Bekkengeleidingssteun met bekken 

ondersteuning
•	 Gecombineerde steun voor wervel-

kolom en bekken
•	Rugsteun
•	Rugband 
 

•	 Kniesteunen (optioneel  
met installatiebeugels)

•	Hoofdsteun
•	Kinsteun
•	 Werkblad (met of zonder speelkom / 

met of zonder armsteunen)
•	Voetplaat
•	Gedeelde voetplaat
•	Hielranden
•	Voetriempjes

Rugsteun

Hielranden

Bekkengeleidingssteun 
met bekken ondersteuning

Gedeelte voetplaat

Middelste kolom met gasdrukveer 
verstelbaar van (-)15 - 30°

4 beremde zwenkwielen (75 mm) 
met volledige wielblokkering

Spindel voor verstelling 
van de bekkenpositie

Buik-bekkensteun

Kniesteunen met  
verstelbare installatiebeugels

Werkblad met  
armsteunen en speelkomBorststeun met romp ondersteuning

2.7 Productoverzicht
De onderstaande afbeelding dient de benaming van de belangrijkste componenten 
aan te tonen, alsook de begrippen, die de lezer bij het lezen van de gebruiksaan-
wijzing terugvindt.



9

2.8 Algemene instellingen
Ernie 2 wordt compleet gemon-
teerd en in de kleinst mogelijke 
instellingen geleverd. Voordat 
de gebruiker in het sta-apparaat 
wordt geplaatst, moet de ventrale 
stavoorziening worden ingesteld.

Gebruikersafmetingen

E

A

B

F

D

G

C

Voor-instellingen
Maten nemen van de 
gebruiker Instelling aan de stavoorziening doorvoeren zie

a Lichaamslengte Voetplaat tot hoofdsteun 3.2 + 3.15

B Bekkenhoogte
Voetplaat tot bovenkant van de opname van de 
bilsteun en vervolgens ca. 5 cm naar beneden 
instellen.

3.3 + 3.10

C Bekkendiepte Diepte van de bilsteun 3.10

D Bekkenbreedte Breedte van de gecombineerde steun voor wervel-
kolom en bekken 3.9

E Borstbeenhoogte Hoogte van de borststeun met romp ondersteuning 3.9

F Borstbreedte Breedte van de borststeun met romp ondersteu-
ning 3.12

G Kniehoogte Hoogte van de kniesteunen 3.7
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2.9 In-en uitstappen
Nadat alle voor-instellingen zijn uitgevoerd, zet u 
vervolgens voor het in- en uitstappen alle vier de 
zwenkwielen vast (A).

Breng nu de middelste kolom in loodrechte posi-
tie (zie punt 3.1) en open de zwenkarm van het 
bekkenframe (B).

Druk gelijktijdig op de beide veiligheidsknoppen 
(C+D) om het bekkenframe te openen.

Nu kunt u de gebruiker in de rolstoel /  
buggy enz. naast de stavoorziening rijden en het 
betreffende hulpmiddel vastzetten. Til de gebru-
iker uit de rolstoel / buggy en plaats deze in de 
stavoorziening en sluit vervolgens het bekken-
frame opnieuw.

Nu	 kunt	 u	 de	 verfijn	 instellingen	 van	 de	 indi-
viduele componenten uitvoeren. Neem hier-
bij de aanwijzingen voor de instellingen van de 
betreffende componenten in acht (zie punt 3).

Het in- en uitstappen mag alleen op een vaste en vlakke 
ondergrond plaatsvinden.

A

B

C

D
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3. Instellingen
Instellingen en afstellingen van het product mogen alleen maar worden uitgevo-
erd door mensen die een passende instructie hebben gekregen van een adviseur. 
Daarbij dient erop gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen 
geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, 
zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.

3.1 Kanteling van de middelste kolom
De middelste kolom kan met een gas-
veer worden versteld, waarbij het werk-
blad in de vooraf ingestelde hoek blijft sta-
an. Beveilig de ventrale stavoorziening tegen 
ongewild wegrollen, gebruik hiervoor de remmen 
op de betreffende zwenkwielen.

Gebruik voor het instellen van de hoek de drukkn-
opschakelaar (A), die u onder aan het werkblad 
vindt, breng de middelste kolom in de gewenste 
positie en laat de drukknopschakelaar weer los.

A

3.2 Hoogteverstelling aan de middelste kolom
Het	zwarte	binnenprofiel,	dat	zich	in	het	bovenste	
deel van de middelste kolom bevindt, is uittrek-
baar en daardoor in hoogte verstelbaar. 
Om de geleiders in het (C+D) los en brengt u de 
geleider in de gewenste positie. 

C
D

B

Hoogteverstelling alleen uitvoeren als er zich geen persoon in de 
ventrale stavoorziening bevindt!

Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!

Houd de geleider daarbij goed vast, omdat deze anders door zijn 
eigen gewicht in de middelste kolom glijdt.
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Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!

3.3 Voetplaat
De voetplaat is in hoogte verstelbaar en kan door 
middel	 van	 het	 binnenprofiel	 via	 de	 hoogtever-
stelling aan de middelste kolom worden uitgevo-
erd (zie punt 3.2).

Om de diepte in te stellen, maakt u de kruis-
kopschroeven (A+B), die onder de voetplaat te 
vinden zijn, los. Breng de voetplaat nu in de ge-
wenste diepte-instelling.

3.4 Gedeelde voetplaat
De gedeelde voetplaat is in hoogte en breedte 
verstelbaar en bovendien hoekverstelbaar voor 
een spitsvoet-instelling.

Om de gedeelde voetplaat in hoogte in te stellen, 
draait u de schroeven (C+D) los en brengt u de 
gedeelte voetplaat in de gewenste positie.

Om de gedeelde voetplaat in de breedte te ver-
stellen, draait u de schroeven (E+F) los en brengt 
u de gedeelde voetplaat in de gewenste positie.

Om de gedeelde voetplaat voor een abductie van 
de benen in een hoek te verstellen, draait u de 
schroef (G) los en draait u aan de sterknop (H). 
Een verdere verstelling van de hoek,
bijv. voor spitsvoet-instelling, kan door middel 
van de inbusschroef (I) worden uitgevoerd. Door 
middel van het ratelgewricht kan de gehele gede-
elde voetplaat in een hoek worden versteld.

C

D
C
D

E
F

E
F

G

H

I

AA
B B
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3.5 Hielranden
De hielranden worden op de voetplaat of op de 
gedeelde voetplaat gemonteerd. Ze kunnen in de 
breedte of in een hoek worden versteld. De hoog-
te- of diepte-instelling wordt via de voetplaat of 
gedeelde voetplaat uitgevoerd, zie punt 3.3 of 3.4

Om de breedte of de hoek in te stellen, draait de 
vleugelschroeven (A) onder de (gedeelde) voet-
plaat los en brengt u de hielranden in de gewens-
te positie.
Daarnaast kunt u de diepte verstellen, door de 
schroeven (A) los te draaien en deze in het ga-
tenpatroon elders te plaatsen.

A

A

3.6 Voetriempjes
De voetriempjes kunnen alleen in combinatie met 
de hielranden worden gebruikt.
Om de voetriempjes in te stellen, maakt u de klit-
tenbandsluiting los en brengt u de voetriempjes 
in de juiste positie.

3.7 Kniesteunen
De kniesteunen zijn in hoogte, in hoek en in diep-
te verstelbaar. Bovendien kan de onderlinge af-
stand afgesteld worden.

Voor het instellen van de hoogte houdt u de 
kniesteunen vast, draait de vleugelschroeven 
B los en brengt u de kniesteun in de gewenste 
positie.

Voor het instellen van de diepte, de hoek en de 
breedte maakt u de knevel (C) los en brengt u de 
kniesteun in de gewenste positie. 

Schroef na iedere instelling alle 
schroeven weer vast!

B

C
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Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!

3.8 Bekkenframe
Het bekkenframe kan in hoogte en diepte worden 
versteld. 
Om het bekkenframe in de hoogte te verstellen, 
draait u de vleugelschroeven (A) los en brengt u 
het bekkenframe in de gewenste positie. 
Het oprichten van de patiënt kan via de spindel 
(B) worden ingesteld. Bovendien bestaat de mo-
gelijkheid om aan het bekkenframe zelf de diepte 
te verstellen. Draai hiervoor de schroeven (C) los 
en trek het achterste gedeelte van het bekken-
frame aan beide kanten gelijkmatig uit de diepte-
verstelling. Zorg ervoor, dat beide binnenbuizen 
van de diepteverstelling even ver zijn uitgetrok-
ken. Alleen op die manier kan het sluitingsme-
chanisme van het bekkenframe op een soepele 
manier functioneren.

Het bekkenframe is voorzien van een veiligheids-
sluiting. Om de zwenkarm van het bekkenframe 
te openen, drukt u gelijktijdig op de beide knop-
pen (D+E). Nu kunt u de zwenkarm van het bek-
kenframe openen. Voor het sluiten plaatst u het 
slot op de borgpennen en schuift hem stevig naar 
voren. Bij het sluiten drukt u het bekkenframe 
stevig naar achteren. De vergrendeling moet 
hoorbaar vastklikken en de borgpennen dienen 
door het slot te zijn afgedekt.

A A

C

C

B

D

E
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3.9 Gecombineerde steun voor wervelkolom 
en bekken
De gecombineerde steun voor wervelkolom en 
bekken kan in hoogte, breedte en diepte worden 
versteld. De hoogte en diepte van de gecom-
bineerde steun voor wervelkolom en bekken kan 
eerst als geheel via het bekkenframe worden in-
gesteld (zie punt 3.8).

Daarnaast kan de hoogte worden ingesteld, door 
de schroef (A) los te draaien. Breng de gecom-
bineerde steun voor wervelkolom en bekken nu 
in de gewenste positie.
Om de breedte in te stellen, draait u de schroef 
(B) los en brengt u de gecombineerde steun voor 
wervelkolom en bekken op de gewenste breedte.

Om de diepte in te stellen, trekt u de bekleding 
van de steun en draait u de schroeven (C) los. 
Breng de gecombineerde steun voor wervelko-
lom en bekken nu op de gewenste diepte.

A

B

CC

Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!
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Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!

3.10 Bilsteun
De hoogte en de diepte van de bilsteun kunnen 
in zijn geheel via het bekkenframe worden inge-
steld (zie punt 3.8).
Bovendien kan de bilsteun op drie verschillende 
hoogte aan het bekkenframe worden gemon-
teerd. Draai daartoe de schroeven (A) aan de 
achterkant van het bekkenframe los. Nu kunt u 
de bilsteun op de bovenste, de middelste of de 
onderste hoogtepositie (B) plaatsen.

3.11 Buik-bekkensteun
De buik-bekkensteun kan in diepte en hoogte 
versteld worden. De diepte- en hoogte-instellin-
gen wordt via het complete bekkenframe uitge-
voerd (zie punt 3.8)
Daarnaast kan de buik-bekkensteun in drie hoog-
teposities worden gemonteerd. Draai daartoe het 
bekkenframe met de spindel tot de maximale 
diepte uit (zie punt 3.3). Nu kunt u de schroeven 
(C) losdraaien. Breng de buik-bekkensteun nu in 
de bovenste (D), de middelste (E), of de onderste 
(F) hoogtepositie aan. 

C
C

A A

B B

D D

E E

F F
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Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!

3.12 Borststeun met romp ondersteuning
De borststeun met rompondersteuning is in de 
breedte en hoogte instelbaar en optioneel boven-
dien in hoek verstelbaar.
De hoogte kan o.a. via de hoogteverstelling aan 
de middelste kolom (zie punt 3.2) ingesteld wor-
den.

Het frame van de borststeun kan in zijn geheel 
via de knevel in hoogte worden ingesteld. Maak 
knevel (B) los en breng het frame met de borst-
steun in de gewenste positie. 

Voor de instelling van de hoogte aan de borst-
steun zelf, draait u de vier inbusschroeven (C) 
lost en brengt u de borststeun in de gewenste 
positie.

Voor het instellen van de breedte en hoek trekt 
u de bekleding van de borststeun, draait de vier 
inbusschroeven (A) los en brengt u de romp on-
dersteuning in de gewenste positie.

Om de hoek-verstelbare borststeun in de hoek te 
verstellen, draait u de inbusschroeven (D) los en 
brengt u de borststeun in de gewenste positie.

A A

C C

3.13 Rugband
De rugband is gemonteerd aan de borststeun 
met rompondersteuning. 
De band kan geopend of gesloten worden via 
een steekslot (E). Via de bandgeleiding kan de 
band in de lengte worden gereguleerd.
Instellingen van hoogte en diepte kunnen via de 
borststeun met rompondersteuning worden uitgevoerd (zie 3.10)

E

B

D
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Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!

3.14 Rugsteun
De hoogte en de diepte van de rugsteun kunnen 
in zijn geheel via het bekkenframe worden inge-
steld (zie punt 3.8).
De rugsteun (A) zelf is bovendien in hoogte inst-
elbaar, wordt aan de zwenkarm van het bekken-
frame gemonteerd en kan hierdoor naar de kant 
uitzwenken.

Voor het instellen van de hoogte maakt u de dra-
aigreep (B) aan de achterkant van de rugsteun 
los en brengt deze in de gewenste positie.
De rugsteun is van een veiligheidssnapslot (C) 
voorzien. Om de rugsteun te monteren of te de-
monteren, trekt u de snapper (C) naar u toe. Nu 
kunt u de rugsteun verwijderen of monteren, door 
de rugsteun uit de opname te verwijderen of deze 
erin te plaatsen. Na de montage draait u de snapper (C) vast, om de rugsteun vast 
te zetten.

A

C

B

3.15 Hoofdsteun
De hoofdsteun is in hoogte, diepte en hoek ver-
stelbaar en alleen te gebruiken in combinatie met 
de rugsteun.

De hoogte kan via de rugsteun worden versteld 
(zie punt 3.14) of via de hoogteverstelling van het 
bekkenframe (zie punt 3.8). 
Voor het apart instellen van de hoogte van de 
hoofdsteun draai u de schroef (E) aan de ach-
terkant van de rugsteun los en brengt u de hoof-
dsteun in de gewenste positie.
Om de diepte en/of de hoek in te stellen, draait u 
de schroeven (D) los.

E

D
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3.16 Werkblad
Er zijn in totaal vier werkbladen verkrijgbaar: een 
variant zonder speelkom en armsteunen, een va-
riant met speelkom, een variant met armsteunen 
en een variant met speelkom en armsteunen. 
Het werkblad is in diepte, hoogte en in hoek ver-
stelbaar. 

De hoogteverstelling van het werkblad wordt uit-
gevoerd via de telescopische middelste kolom 
(zie punt 3.2).

Voor verstelling van de diepte draait u de 
schroeven (A) onder het werkblad los en brengt u 
die binnen de langsgaten in de gewenste positie.

De hoek van het werkblad kan met behulp van de 
steunstrip worden ingesteld. Draai daarvoor de 
vleugelschroeven (B) los en breng het werkblad 
in de gewenste positie.

A A

B

Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!

3.16.1 Werkblad met speelkom
Er zijn optioneel twee werkbladen met een speel-
kom verkrijgbaar.
Om gebruik te kunnen maken van de speelkom 
(C), steekt u een vinger in de opening (D) van 
de afdekking en verwijdert deze. Als de verdie-
ping niet meer nodig is, legt u de afdekking weer 
terug.

C
D

Hou het werkblad daarbij goed vast, omdat hij anders door zijn eigen 
gewicht met kracht in de buis glijdt!
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3.17 Kinsteun
De kinsteun wordt aan de borststeun gemon-
teerd en kan via de hoogteverstelling van de 
borststeun worden versteld (zie punt 3.12)
De kinsteun zelf kan ook in hoogte worden ver-
steld. Om de hoogte te verstellen, trekt u de be-
kleding van de borststeun naar boven en draait u 
de schroeven (B) in de langsgaten los. Breng de 
kinsteun nu in de gewenste positie. 

B B

3.16.2 Verstelbare armsteunen
Er zijn twee varianten van het werkblad met ver-
stelbare armsteunen verkrijgbaar.
De verstelbare armsteunen voor het werkblad 
zijn in breedte verstelbaar. 

Om de breedte in te stellen, draait u de zes 
schroeven (A) aan de onderkant van het werk-
blad los en brengt u de verstelbare armsteunen 
in de gewenste positie. 

A

A
A

Schroef na iedere instelling alle schroeven weer vast!
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4.3 Reserveonderdelen
Voor een bestelling van reserveonderdelen wendt u zich tot de uitleverende dealer 
met vermelding van het serienummer van de stavoorziening (zie 7.5).
De benodigde vervangende onderdelen en accessoires mogen alleen door ge-
schoold personeel worden gemonteerd.

4.2 Onderhoud
Gelieve een dagelijkse zichtcontrole uit te voeren en controleer de vent-
rale stavoorziening regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende delen 
en storingen. Gelieve u bij een defect of een foutieve functie direct tot de 
uitleverende dealer(zie 7.5) te wenden.

4. Onderhoud en reinigen

4.1 Reinigen
Alle elementen van het frame alsmede de oppervlakken kunnen met een spons of 
vochtige doek in combinatie met antibacteriële huishoudelijke reinigingsmiddelen 
gereinigd worden. De bekleding is afneembaar en kan op 30° C worden gewassen 
in de wasmachine.
Neem in dit geval ook onze algemene instructies met betrekking tot reiniging en 
hygiëne in acht. Dezen vindt u op www.schuchmann-reha.de/Ernie 2

4.4 Gebruiksduur en hergebruik
De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de in-
tensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt wordt, tot ca. "8" 
jaar, als het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de instructies in deze 
gebruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode noch gebruikt worden, als 
het nog in een veilige toestand verkeert. De te verwachten gebruiksduur is niet van 
toepassing voor delen die aan slijtage onderhevig zijn zoals bekleding, wielen, .......

Het onderhoud en de beoordeling van de toestand en in voorkomende gevallen het 
hergebruik is voor de verantwoordelijkheid van de dealer.
 
De ventrale stavoorziening is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u hem door-
geeft de onder hoofdstuk 4. genoemde reinigings- en desinfectieaanwijzingen uit. 
Begeleidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel uit van het 
product en moeten aan de nieuwe gebruiker worden doorgegeven. Voor hergebru-
ik hoeft het apparaat niet eerst te worden gedemonteerd. In geval van opslag wordt 
aangeraden de ventrale stavoorziening in te stellen op zijn meest compacte maten.
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5. Technische gegevens

6. Garantie
Bij alle producten geldt de tweejarige wettelijke garantietermijn. Deze begint met de 
aflevering	van	de	producten.	Wanneer	in	deze	periode	aan	het	door	ons	geleverde	
product aantoonbaar materiaal- of fabricagefout optreedt zullen wij bij terugzending 
naar ons, de gereclameerde schade bekijken en eventueel kosteloos en naar ons 
goeddunken repareren of nieuw leveren.

Maten - Basismodel

Ernie 2 Mt. 1 Ernie 2 Mt. 2 Ernie 2 Mt. 3

Lichaamslengte 75 - 110 cm 95 - 150 cm 130 - 170 cm

a Werkblad hoogte vanaf voetplaat 50 - 75 cm 65 - 95 cm 85 - 120 cm

B Bekkendiepte 13 - 25 cm 13 - 25 cm 16 - 31 cm

Diepte spindel verstelling 6 cm 6 cm 6 cm

C Totale lengte 84 cm 90 cm 100 cm

D Totale breedte 57 cm 65 cm 71 cm

E Abductie gedeelde voetsteunen 0° - 27° 0° - 27° 0° - 27°

Max. belasting 40 kg 60 kg 80 kg
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7. Identificatie

7.1 EG-conformiteitsverklaring

Firma  Schuchmann GmbH & Co.KG
   Dütestr. 3
   D-49205 Hasbergen
   Tel.: +49 (0) 54 05 / 909 - 0
   Fax: +49 (0) 54 05 / 909 - 109

verklaart in enige verantwoordelijkheid, dat het onderstaand genoemde 
product van productklase 1

„Ernie 2“ - ventrale stavoorziening

Art.-Nr.: 48 01 000 (Mt. 1) 48 02 000 (Mt. 2) 48 03 000 (Mt. 3)

met de gebruikelijke bepalingen van de onderstaand aangehaalde richtlijnen 
en standaards overeenstemt:
•	EG richtlijn 93/42/EEG over medische producten van 14 juni 1993
•	DIN EN 12182 Technische hulpmiddelen voor gehandicapte mensen
•	EN ISO 14971 Medische producten - Toepassing van het risicomanagement 
  op medische producten

Deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor producten met bovengeno-
emde artikelnummers en is geldig tot 31-12-2017.

Datum 20-01-2016

Handtekening ________________________

Naam Torsten Schuchmann

Functie Veiligheidsfunctionaris voor medische producten
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Dit product werd door de volgende dealer uitgeleverd:

7.3 Productversie
De ventrale stavoorziening Ernie 2 is verkrijgbaar in drie maten en kan met ver-
scheidene accessoires worden uitgebreid (zie punt 2.6).

7.4 Uitgave van het document
Gebruiksaanwijzing Ernie 2 - wijzigingsstand A; Uitgave 01.2016

7.5 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer
Dit product werd geproduceerd door:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Tel. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

7.2 Serienummer / Productiedatum
Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u op het 
typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt (A).

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestr. 3 · 49205 Hasbergen · Germany

www.schuchmann-reha.de · info@schuchmann-reha.de · Fon +49 (0) 5405 / 909 - 0

Typ

Product

SN

Max. load

Size
Maat

Max. belasting
Productiedatum

Artikelnummer

Productnaam

Serienummer

A


