Dynamic Pacer „Versie Zoef-Zoef 2“
de dynamische loophulp

Gebruiksaanwijzing

Geachte cliënte, geachte cliënt,
Wij willen u hierbij hartelijk danken voor het betoonde 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, op basis van de configuratie, 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 loophulp voor het gebruik
1.1 Uitlevering
Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid, onjuistheden te controleren
en let op eventuele transportschade.
Controleer het product in aanwezigheid van de bezorger
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 leverancier te sturen.(zie punt 9.5)
1.2 Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik
Het correcte gebruik van de loophulp vergt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de begeleidende persoon. Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing
voor de eerste ingebruikname van de loophulp aandachtig te lezen en in acht te
nemen.
De 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 milieuverontreiniging en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de verwijderingsaanwijzingen 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 transport 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 optimaal verpakt is.
Breng de verpakkingsmaterialen per soort naar de recycling. Laat de verpakkingsmaterialen 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 materiaal informatie onder punt 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 Materiaal informatie
De individuele onderdelen (moeren, bouten, schroeven, etc.) worden verzinkt,
nikkel-gecoat of van roestvrij staal vervaardigd. De beklede onderdelen zijn van
polyurethaanschuim met een brandwerende coating van geëxpandeerd vinyl. De
frames worden van staal of aluminium gemaakt en geëmailleerd. Enkele elementen van het frame kunnen ook van roestvrij staal zijn gemaakt. De riemen zijn
gemaakt van polypropyleen of nylon. De kunststof onderdelen zijn spuitgegoten
uit de meest verschillende synthetische harsen. Alle materialen zijn vrij van latex,
lood en ftalaten.
2.2 Handling/transport
De loophulp is niet bedoeld om te worden gedragen, omdat hij van zwenkwielen is
voorzien. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden kunnen worden,
dan dient u zich ervan te vergewissen dat alle bewegende delen vastgezet zijn.
Haal dan het bovenframe van het onderstel (zie de punten 3.1 en 3.2) en draag
bovenframe en onderstel apart.
Voor het transporteren van de loophulp, stelt u alle instellingen op de meest compacte maat in (bovenframe laten zakken, onderarmsteunen laten zakken, etc.).
Zet alle beweegbare onderdelen voor het dragen vast!
2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften
Indicaties
De Dynamic Pacer "Versie Zoef-Zoef 2" is een medisch apparaat van klasse 1.
Hij werd ontwikkeld voor ondersteuning bij het leren lopen. Voor gebruikers met
geen of nauwelijks ontwikkelde beenspieren biedt de Dynamic Pacer "Versie ZoefZoef 2" de nodige ondersteuning, zodat de gebruiker weinig of helemaal geen eigen gewicht behoeft te dragen (voor max. belasting, zie punt 7). Bovendien kan
de Dynamic Pacer "Versie Zoef-Zoef 2" ook bij personen met ernstige spasticiteit
worden gebruikt voor het kanaliseren van de kracht van de gebruiker. Een ander of
daaraan voorbijgaand gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd.
Contra-indicaties
In het algemeen moet de indicatie voor de verzorging met een loophulp medisch
orthopedisch worden begeleid. 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.
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2.4 Oneigenlijk gebruik / Waarschuwingsinstructies
LET OP!
• Let
 op, dat de loophulp droog wordt opgeslagen.
• Let op, dat de loophulp door slechts één gebruiker wordt gebruikt.
• Het correct gebruik van het product vergt een nauwgezet en zorgvuldig inwerken van de begeleidende behandelaar.
• Omwille van de brandveiligheid mag de loophulp niet in de omgeving van een
open vuur of een andere sterke warmtebron zoals elektrische of gasverwarmingen worden geplaatst.
• De loophulp mag alleen op een vaste en vlakke ondergrond worden gebruikt.
• De maximum belasting excl. toebehoren (zie punt 7) mag niet worden overschreden.
• De loophulp mag niet zonder toezicht worden gebruikt.
• 
Tijdens het verstellen mag de gebruiker niet in contact komen met
de bewegende delen.
• Neem punt 7 "Technische gegevens" van deze gebruiksaanwijzing in acht voor
het maximale gewicht van de gebruiker.
• Na alle in- en afstelhandelingen dienen de eerder losgedraaide schroeven weer
goed te worden aangedraaid.
• Het ophangen van zware tassen en dergelijke kan de stabiliteit negatief beinvloeden.
• Gebruik, vanwege de veiligheid voor de loophulp, alleen toebehoren en onderdelen van de firma Schuchmann, omdat dit een geteste eenheid is. Bij het
combineren van de loophulp met vreemde onderdelen (bijv. armsteunen) dient
de werking van de afzonderlijke onderdelen door de adviseur van de medische
apparaten in acht te worden genomen. Bovendien dienen toegepaste vreemde
onderdelen door de adviseur medische apparaten te worden getest op hun gedrag bij brand.
• Er dient op 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.
• Gebruikers die problemen hebben met zien, lezen of die een verstandelijke
handicap hebben, moeten zich de gebruiksaanwijzing laten voorlezen om de
omgang met de loophulp te begrijpen.
• Zorg ervoor dat alle toebehoren (zie punt 4) correct gebruikt en correct op de
gebruiker wordt ingesteld. Positioneer het toebehoren altijd zodanig dat het gewicht van de gebruiker wordt verdeeld tussen de wielen.
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2.5 Uitrusting basismodel
• Standaard onderstel met 4 wielen met sleeprem, teruglooprem, blokkeerrem
en rijrichtingsfixatie
• Bovenframe voor bevestiging van accessoires. Deze is traploos in hoogte
verstelbaar door middel van een gasveer
• Modulaire set met diverse combinatiemogelijkheden van verschillende onderstellen en bovenframes
2.6 Lijst met accessoires
• Onderarmschalen en onderarmplatform
• Functie- en blokkeerhandrem
• Grijpringen
• Multi-positioneringszadel (MPS)
• Tablet houder
• Extra handvaten

•
•
•
•
•
•

Tas voor toebehoren
Zitbroek
Heuppositionering
Beklede borststeun
Dijbeenfixatie
Enkelfixatie

2.7 Product overzicht

De onderstaande afbeelding geeft u de benaming van de belangrijkste componenten
aan en de begrippen die de lezer bij het lezen van de gebruiksaanwijzing terugvindt.
Onderarmplatforms
Dynamisch bovenframe
Tablet houder
Multi-positioneringszadel (MPS)
Standaard onderstel

Wielen

Standaard bovenframe
met combi-onderstel

Afstandsmeter

Loopband-onderstel

3. Instellingen

8

Instellingen en afstellingen van het product mogen alleen maar worden uitgevoerd door
mensen die een passende instructie hebben gekregen van een adviseur medische producten. 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 Bovenframe
Ieder bovenframe kan met ieder onderstel gecombineerd worden. Om het bovenframe aan het
onderstel te monteren, drukt u op de knop (A) en
steekt u de as van het bovenframe in de opening
op het onderstel. Voor transport dient het bovenframe te worden verwijderd. Voor de montage van
de accessoires (zie punt 4) is er op alle bovenframes voldoende plaats.
3.1.1 Standaard bovenframe
Het standaard bovenframe kan in hoogte worden
versteld - druk hiervoor op knop (B).
3.1.2 Dynamisch bovenframe
Het dynamische bovenframe kan in hoogte
worden versteld - druk hiervoor op de knop (C).
Bovendien biedt dit boven frame een dynamische
ondersteuning (verticaal en horizontaal).
Om de verticale dynamische ondersteuning
(D) te activeren, tilt u het bovenframe lichtjes op
en maakt u gebruik van schakelaar (E) - schakelaar omhoog = geactiveerd/schakelaar omlaag =
gedeactiveerd. De verticale dynamiek is voor de
meeste gebruikers voldoende, mocht dit niet het
geval zijn, kan de dynamiek worden veranderd.
Draai daartoe schroef (F) met de meegeleverde
inbussleutel met de wijzers van de klok mee, om
de dynamiek te verzwaren en tegen de wijzers
van de klok in om de dynamiek losser te maken.
Om de horizontale dynamische ondersteuning
(G) te activeren/deactiveren, maakt u gebruik
van schakelaar (H) - schakelaar naar voren =
geactiveerd/schakelaar naar achteren = gedeactiveerd.

A

B

F

E

H

C

D

G

Let er altijd op dat er zich geen handen binnen het bereik van de dynamische ondersteuning bevinden!
Maak voor de veiligheid altijd gebruik van armsteunen of onderarmsteunen (zie punt 4.5 en 4.6) tijdens het actieve gebruik van een dynamische ondersteuning!
Om een beschadiging van de verticale dynamiek te vermijden, draait u
schroef (F) niet verder, als deze maximaal is in- of uitgedraaid.
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3.2 Onderstel
3.2.1 Standaard onderstel
Het standaard onderstel (A) is voorzien van vier
5 ½“-wielen. Elk wiel (B) is voorzien van een blokkeerrem, een sleeprem, een teruglooprem en
een rijrichtingsfixatie (zie punt 3.3). Als optie is
er een afstandsmeter (zie punt 4.1) verkrijgbaar.
3.2.2 Combi-onderstel
Het combi-onderstel (C) is voorzien van twee 8"
voorwielen (D) en twee 11½“ achterwielen (E).
De blokkeerrem, sleeprem en de teruglooprem
bevinden zich in de achterwielen (E). De rijrichtingsfixatie bevindt zich in de voorwielen (zie punt
3.3). Als optie is er een afstandsmeter (zie punt
4.1) verkrijgbaar.

A

B
C

E

D

3.2.3 Loopband-onderstel
Het loopband-onderstel is voor gebruik op de
F
loopband bedoeld en is ook geschikt voor gebruikers die meer ruimte in de breedte nodig hebben.
Naast de hoogteverstelling van het bovenframe
(zie punten 3.1.1 en 3.1.2) kan hier aanvullend
ook de hoogte op het onderstel worden versteld.
Druk hiervoor op knop (F).
Het onderstel is in twee formaten verkrijgbaar (voor afmetingen zie punt 7).
Binnen het loopband-onderstel mag de gebruiker niet in de richting
van de opening van het onderstel worden gepositioneerd!
Stop de loopband voordat er instellingen aan de loophulp worden ingesteld!
Let erop dat er zich geen ledematen in het in- of afstelgebied bevinden!
Zet altijd de remmen vast, als u het loopband-onderstel via de loopband gebruikt!
Gebruik wanneer u gebruikmaakt van het loopband-onderstel en een
loopband altijd de borststeun, de heuppositionering of de MPS!
Loop, bij gebruik van de loophulp, niet in omgekeerde richting op de
loopband!
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3.3 Wielen
De 5 ½“-wielen (A) bij het standaard- en loopband-onderstel zijn elk voorzien van een blokkeerrem, een sleeprem, een teruglooprem en
een rijrichtingsfixatie.
Het combi-onderstel is voorzien van twee 8"
voorwielen (B) en twee 11 ½“ achterwielen (C).
Blokkeerrem, sleeprem en teruglooprem bevinden zich in de achterwielen (C). De rijrichtingsfixatie bevindt zich in de voorwielen (B). De wielen
(A) en de voorwielen (B) zijn optioneel ook verkrijgbaar met een afstandsmeter (zie punt 4.1).

E
F

A
G
D
F
H

3.3.1 Rijrichtingsfixatie
De rijrichtingsfixatie voorkomt ongewild wankelen van de gebruiker.
• Druk voor activering op knop D.
• Voor deactivering drukt u op knop E.

D

E

Als de rijrichtingsfixatie op alle wielen is geactiveerd, kan de gebruiker alleen voor- of achter- B
waarts bewegen. Als de rijrichtingsfixatie alleen
op de achterwielen worden geactiveerd, blijft de
gebruiker stabiel en kan hij/zij toch nog sturen.
3.3.2 Blokkeerrem
Om de blokkeerrem te bedienen, trapt u met de
voet de hendel (F) naar beneden. Om deze vrij
te geven, drukt u de hendel (F) weer met de voet
omhoog. Bij het combi-onderstel zijn de blokkeerremmen alleen in de beide achterwielen (C)
voorzien.

C

H
F

G

3.3.3 Sleeprem
Om de sleeprem te activeren, gebruikt u instelwiel (G).
3.3.4 Teruglooprem
De teruglooprem voorkomt het ongewild wegrollen naar achteren. De teruglooprem
activeren:
• Maak gebruik van de schakelaar (H).
• Als de rijrichtingsfixatie geactiveerd is, klinkt er een klik.
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4. Accessoires
4.1 Afstandsmeter
De afstandsmeter (A) geeft de afgelegde afstand
aan. Om de afstandsmeter weer op "0" te zetten,
drukt u op de Reset-knop (B). Om de tot nu toe
afgelegde afstand weer te geven, houdt u de Reset-knop (B) gedurende één seconde ingedrukt.
De afstand kan in meters (m) of voet (ft) worden
weergegeven. Om de eenheid van afstand te
wijzigen, houdt u knop (B) zolang ingedrukt tot de
eenheid verandert.

A
B

4.2 Bevestigingssysteem voor accessoires
Een groot deel van het accessoires wordt door
middel van een bevestigingssysteem (C) aan het
bovenframe bevestigd. Om het bevestigingssysteem (C) te monteren, handelt u als volgt:
1. Maak de handgreep (D) los en druk deze
naar beneden.
2. Til de beugel (E) omhoog.
3. Plaats het bevestigingssysteem (C) op het
frame.
4. Druk handgreep (D) weer naar boven en zet
deze weer goed vast.

D

De positionering van de accessoires aan het
frame hangt af van de positie van de gebruiker,
zijn/haar lichamelijke vaardigheden en het aantal
gemonteerde toebehoren.
Bij tengere gebruikers kan het toebehoren ook
aan de binnenkant van het bovenframe worden
aangebracht (F).

F
Draai na iedere in-/afstelling
schroeven weer vast!
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de

E

C

4.3 Handgrepen
De handgrepen (A) zijn voorzien van uitsparingen (B), om de heuppositionering of de zitbroek
door middel van ringen in te kunnen hangen (zie
punt 4.8 en 4.10).
De handgrepen (A) kunnen ook door de begeleidende persoon worden gebruikt, om bijvoorbeeld
de gebruiker te begeleiden.

A
A

Maak schroef (C) los om:
• het bevestigingssysteem (D) met de handgrepen (A) te verwijderen.
• de positie van het bevestigingssysteem (D) en
de handgrepen (A) te veranderen.

B
B

Om de handgrepen (A) in de hoogte te
verstellen:
• drukt u op knop (E) en brengt de handgrepen
(A) in de gewenste positie. Er klinkt een hoorbare klik, als u de handgrepen (A) in het bevestigingssysteem (D) plaatst.
Om de richting van de handgrepen (A) te
veranderen:
• druk op de knop (E), trek de betreffende handgreep (A) uit het bevestigingssysteem (D)
en steek de handgreep (A) in de gewenste
richting terug in het bevestigingssysteem (D).

C
E
D

Draai na iedere in-/afstelling de schroeven weer vast!
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4.4 Grijpringen
Als de Dynamic Pacer "Versie Zoef-Zoef 2"
als voorwaartse loophulp wordt gebruikt, wordt
aangeraden de grijpringen (A) vóór de dwarsbalk (B) van het bovenframe (C) te monteren.
Dat zorgt voor een stabiele positionering en voor
genoeg plaats voor verder accessoires.
De grijpringen (A) kunnen zowel aan de buitenkant alsmede aan de binnenkant voor tengere
gebruikers worden gemonteerd. Zo kunnen de
grijpringen (A) in elke situatie dicht bij de gebruiker worden geplaatst.

A

C

B

Maak handgreep (D) los om:
• 
om het bevestigingssysteem (E) met de
grijpringen (A) te verwijderen.
• de grijpringen (A) inclusief het bevestigingssysteem zijn (E) in de diepte te verschuiven.

E

Om de grijpringen (A) in de hoogte te verstellen:
• drukt u op knop (B), brengt de grijpring (A) op
de gewenste hoogte en laat knop (B) weer
los. Er klinkt een hoorbare klik, als de grijpring
(A) in het bevestigingssysteem (E) valt.
Om de richting van de grijpringen (A) te
veranderen:
• drukt u op knop (F), trekt de grijpring (A) uit
het bevestigingssysteem (E) en steekt de grijpring (A) in de gewenste richting terug in het
bevestigingssysteem (E).
Om de grijpringen (A) in een hoek te verstellen:
• 
draait de vleugelmoer (G) lost, breng de
grijpring (A) in de gewenste hoek en draait de
vleugelmoer (G) weer vast.
Monteer de grijpringen niet aan het
vooreinde van het bovenframe (H) om
verwondingen te voorkomen!
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Draai na iedere in-/afstelling
schroeven weer vast!

de

D

G

F

H

4.5 Onderarmschalen
A
Als de Dynamic Pacer "Versie Zoef-Zoef 2" als
voorwaartse loophulp wordt gebruikt, wordt aangeraden de onderarmschalen (A) vóór de dwarsB
balk (B) van het bovenframe te monteren. Dat
E
C
zorgt voor een stabiele positionering en voor
D
genoeg plaats voor verder accessoires. De onderarmschalen (A) kunnen zowel aan de buitenkant alsmede aan de binnenkant voor tengere
gebruikers worden gemonteerd. Zo kunnen de
G
H
onderarmschalen (A) in elke situatie dicht bij de
gebruiker worden geplaatst.
Maak handgreep (C) los om:
F
• de onderarmschalen in diepte in te stellen
• ze naar boven of beneden te draaien
I
• ze naar binnen of buiten te draaien
Om de hoogte van de onderarmschalen (A) in
te stellen:
G
• 
drukt op knop (D) en breng de onderarmschaal (A) in de gewenste positie, laat de knop
Tip - De onderarmschalen kunnen:
(D) weer los. Er klinkt een hoorbare klik, als 1. horizontaal worden versteld.
de onderarmschaal (A) in het bevestigingssys- 2. 360° verticaal worden versteld..
3. verticaal aan de greep worden versteld..
teem (E) valt.
4.	willekeurig op het bovenframe gemonteerd worden.
Voor het afstellen van de handgreep (F):
5.	in vier posities in het bevestigingssysteem worden gemonteerd
1. draait u de vleugelmoer (G) los.
2. Schuif handgreep (F) voor de verschillende 1
2
onderarmlengtes naar voren of achteren of
van links naar rechts. De armriem (H) en de
handriem(I) zijn veiligheidsvoorzieningen voor
3
5
de gebruiker, zodat deze er niet met zijn/haar
arm uit kan glijden.
4
Om de hele armsteun (A) te verschuiven:
1. draait u de vleugelmoer (G) los.
2. schuift het bevestigingssysteem (E) met armJ
steun (A) in de gewenste positie.
Monteer de onderarmschalen niet aan
het vooreinde van het bovenframe (J)
om verwondingen te voorkomen!
Draai na iedere in-/afstelling
schroeven weer vast!

de
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4.6 Onderarm platform
Als de Dynamic Pacer "Versie Zoef-Zoef 2" als
voorwaartse loophulp wordt gebruikt, wordt
aangeraden de onderarm platforms (A) vóór
de dwarsbalk (B) van het bovenframe te monteren. Dat zorgt voor een stabiele positionering
en voor genoeg plaats voor verder accessoires.
De onderarm platforms (A) kunnen zowel aan de
buitenkant alsmede aan de binnenkant voor tengere gebruikers worden gemonteerd. Zo kunnen
de onderarm platforms (A) in elke situatie dicht bij
de gebruiker worden geplaatst.
Maak handgreep (C) los om:
• de onderarm platforms in de diepte te verstellen
• ze naar boven of beneden te draaien
• ze naar binnen of buiten te draaien
Om de hoogte van de onderarm platforms (A)
in te stellen:
• drukt u op knop (D) en brengt de onderarm
platforms (A) in de gewenste positie. laat
knop (D) weer los. Er klinkt een hoorbare klik,
als het onderarm platforms (A) in het bevestigingssysteem (E) valt.

A

B

G

C
E

F

D
J

Om de gehele onderarm platform (A) te verschuiven:
1. draait u de vleugelmoer (F) los.
2. schuift het bevestigingssysteem (E) met het
onderarm platform (A) in de gewenste positie.
Druk op knop (D) om de onderarm platforms uit het bevestigingssysteem (E) te
verwijderen. De armriem (G) is een veiligheidsvoorziening voor de gebruiker, zodat
deze er niet uit kan glijden. Maak de klittenbandsluiting van de armriem (G) los, om
deze volledig te verwijderen.
Monteer de onderarm platforms niet aan het vooreinde van het bovenframe (J) om verwondingen te voorkomen!
Draai na iedere in-/afstelling de schroeven weer vast!
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4.7 Borststeun
Monteer de borststeun (A) direct achter de ovale
dwarsstang op het bovenframe. Aan de voorkant
van de borststeun (A) is een veiligheidslus gemonteerd. De borststeun kan achter eenvoudig
met gespen (D) worden geopend en gesloten.

A
D

Om de breedte in te stellen:
C
B
• plaatst het bevestigingssysteem (B) met de
borststeun (A) op een willekeurige positie op
E
B
het bovenframe.
• draai daarvoor de vleugelschroeven (C) los
en breng de borststeun (A) in de gewenste
positie.
Om de borststeun (A) te draaien:
• draai de vleugelmoeren (C) volledig los.
• draai de borststeun (A) in de gewenste positie
F
• plaats de vleugelmoeren (C) weer terug en
draai ze vast.
Om de hoogte van de borststeun (A) in te
stellen:
• drukt op knop (E), brengt de borststeun (A) in de gewenste hoogte en laat de
knop (E) weer los.
• Er klinkt een hoorbare klik, als het bevestigingssysteem op zijn plek zitten.
Om de gehele borststeun (A) opnieuw te positioneren of te verwijderen:
• maakt het bevestigingssysteem (B) los.
• schuif de borststeun (A) naar voren of terug.
• Voor het verwijderen van het bevestigingssysteem (B) inclusief de borststeun
(A) kijkt u bij punt 4.2.
De riemen (F) kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld, om de borststeun
(A) vast te zetten of los te maken. Bovendien kan op deze manier ook de inclinatiehoek van de gebruiker worden ingesteld. De borststeun (A) kan zowel voor als
ook achter worden geopend. Zo wordt voorwaarts of achterwaarts gebruik mogelijk
gemaakt.
Positioneer de gebruiker zodanig in de Dynamic Pacer "Versie ZoefZoef 2" zodat het zwaartepunt van de gebruiker tussen de wielen ligt.
Draai na iedere in-/afstelling de schroeven weer vast!
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4.8 Heuppositionering
De heuppositionering (A) ondersteunt het naar
voren kantelen van het bekken.

B

Om de heuppositionering (A) te bevestigen:
• schuif de lussen (B) naar de gewenste positie
op het bovenframe.
• hang de ringen (C) aan de handgrepen (D)
(zie punt 4.3).
Om de positie van de heuppositionering (A)
aan het frame te veranderen:
• maak de schroeven (C) los.
• breng de handgrepen inclusief het bevestigingssysteem op het bovenframe in de gewenste positie.

A
C
C
D

E

Om de hoogte van heuppositionering (A)
achter te veranderen:
• druk op knop (E), breng de handgreep (D) in
de gewenste positie en laat knop (E) weer los.
Er klinkt een hoorbare klik, als de handgreep
op hun plek zitten.
• De fijne instelling van de hoogte wordt met
behulp van riemen (F) en (G) uitgevoerd. Trek
daartoe aan de betreffende riem en breng
daarmee de heuppositionering (A) op de gewenste hoogte.

C

F

Draai na iedere in-/afstelling
schroeven weer vast!
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de

F
G

G

Monteer de heuppositionering niet
aan het vooreinde van het bovenframe
om verwondingen te voorkomen!

D

4.9 Bekleding heuppositionering
De bekleding voor heuppositionering (A) wordt aan de heuppositionering (B) gemonteerd. Doorloop daartoe de volgende stappen:
1. trek de achterste riem van de hulp voor de heuppositionering (B) door de kruisende riem (C) op de bekleding voor de heuppositionering.
2. trek de lusjes (D) van de bekleding voor de heuppositionering (A) naar het
midden van de hulp voor de heuppositionering (B). Trek vervolgens lus (E)
ook naar het midden en sluit de drukknoop.
3. Nu kunt u de hulp voor de heuppositionering (B) met de bekleding voor de
heuppositionering op de Dynamic Pacer "Versie Zoef-Zoef 2" monteren (zie
punt 4.8).
A

B

voor

achter

voor

achter
D

C

voor

achter

E

voor

D

achter

4.10 Functie- en blokkeerhandrem
De functie- en blokkeerhandrem is alleen te gebruiken op het combi-onderstel (zie punt 3.2.2)
en in combinatie met de onderarmschalen (zie
punt 4.5).
F
Met behulp van de functie- en blokkeerhandrem kan de Dynamic Pacer "Versie Zoef-Zoef 2"
in de eerste plaats tijdens het lopen worden geremd. Trek hiervoor de hendel (F) naar achteren
in de richting van de armsteun. In de tweede
plaats kan de loophulp hiermee ook tegen ongewild wegrollen worden beveiligd. Hiertoe drukt u de hendel (F) naar voren en activeert daarmee de blokkeerhandrem.
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4.11 Zitbroek
De zitbroek (A) biedt een alternatief voor de
heuppositionering (zie 4.8) en vangt een deel van
het gewicht van de gebruiker op.
Om de zitbroek (A) te bevestigen:
• schuif de lussen (B) naar de gewenste positie
op het bovenframe.
• hang de ringen (C) aan de handgrepen (zie
punt 4.3).
Om de positie van de zitbroek (A) aan het
frame te veranderen:
• maak de schroef (D) los.
• breng de handgrepen (E) inclusief de opnamehulpen (F) op het bovenframe in de gewenste positie.
Om de hoogte van de achterzijde van de
zitbroek (A) te veranderen:
• druk op knop (G), brengt de handgreep (E) in
de gewenste positie en laat knop (G) weer los.
Er klinkt een hoorbare klik, als de handgrepen
(E) op hun plek zitten.
• De fijne instelling van de hoogte wordt met
behulp van riemen (H) en (I) uitgevoerd. Trek
daartoe aan de betreffende riem en breng
daarmee de zitbroek op de gewenste hoogte.

A
B
C

C

E
G
F
D
H
I

Monteer de zitbroek niet aan het vooreinde van het bovenframe om verwondingen te voorkomen!
Draai na iedere in-/afstelling
schroeven weer vast!
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4.12 Dijbeenfixatie
Wij adviseren om de dijbeenfixatie (A) achter de
borststeun op het bovenframe te monteren. Het
bevestigingssysteem (B) van de dijbeenfixatie
(A) onderscheiden zich qua uiterlijk van de bevestigingssystemen (zie punt 4.2) van de andere
accessoires, maar functioneren op dezelfde manier.

A

B

1. Om de dijbeenfixatie (A)
weg te klappen:
• maak de schroef (C) los.
• breng de dijbeenfixatie (A) in de gewenste
posistie.
2. O
 m de dijbeenfixatie (A) naar boven en
onderen te verschuiven:
• maak de schroef (D) los.
• breng de dijbeenfixatie (B) in de gewenste
posistie.
3. Om de dijbeenfixatie (A) op
een ander plaats op het frame te
positioneren:
• maak de schroef (E) los.
• breng de dijbeenfixatie (A) inclusief het bevestigingssysteem in de gewenste posistie.
4. Met behulp van de gespsluiting (F) kan de
dijbeenfixatie (A) op het dijbeen van de
gebruiker worden gesloten.

E
C
B
D
F

Draai na iedere in-/afstelling
schroeven weer vast!

de
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4.13 Enkelfixatie
• Combi-onderstel: steek het uiteinde van de
stang (1) in het gat in het achterwiel (B) Trek
vervolgens de witte bout (C) terug en steekt
die in de uitsparing (D) aan de onderzijde van
het onderstel.
• Standaard onderstel: trek de witte bouten (C)
op de uiteinden van de stangen (2) terug en
steek deze in de uitsparingen (D) aan de onderzijde van het onderstel.
Instelling
• Om de enkelfixatie (E) aan de enkel van de
gebruiker te bevestigen, open de gesp (F),
breng de riem om de enkel aan en sluit de
gesp (F) weer.
• De riem (G) kan individueel worden ingesteld
op de paslengte van de klant. Daartoe brengt
u deze eenvoudig op de gewenste lengte.
• Om de paslengte voor de gebruiker nog verder van tevoren in te stellen of ook om deze te
begrenzen, drukt u de klemmen (H) met duim
en wijsvinger in en verschuif de klemmen (H)
op de stang in de gewenste positie.

1

A

2

B

D

C

H

E
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4.14 Tablet houder
De tablet houder (A) wordt met behulp van het
bevestigingssysteem (B) op het bovenframe (C)
van de Dynamic Pacer "Versie Zoef-Zoef 2“ gemonteerd (zie punt 4.2).
Om de positie van de tablet houder (A) te
veranderen:
• draai de schroef (D) los en brengt de tablet
houder in de gewenste positie.

a
D
B

Om de hoek van de tablet houder (A) te
veranderen:
• draai de schroef (B) los en brengt de tablet
houder in de gewenste positie.
Om de tablet houder (A) in de hoogte te verstellen:
• druk op knop (E) op het bevestigingssysteem
(B) en breng de tablet houder in de gewenste
positie. Er klinkt een hoorbare klik, als de tablet houder op zijn plek zit.

B

E
C

F

Om de transparante plaat (F) van de tablet
houder (A) te verwijderen/te monteren:
• steek uw vinger van achter in de gaten (G) en
druk de plaat (F) met kracht eruit.
• Monteer de plaat (F) door de uitstulpingen (H)
in de uitsparingen (I) te steken en plaat (F) met
kracht naar beneden te drukken.

H

G

I

Ter voorkoming van omvallen en verwondingen:
Gebruikt u de tablet houder nooit als ondersteuning voor het lichaam!
Laat u de gebruiker nooit zonder toezicht achter!
Belast de tablet houder met niet meer dan 4,5 kg!
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4.15 Multi-positioneringszadel (MPS)
• 
Om het multi-positioneringszadel (MPS)
(A) op het bovenframe te monteren, drukt u
knop (B) in en steek de MPS in de uitsparing
aan de onderzijde van het bovenframe (C)/
• Om de MPS te verwijderen drukt u knop (B)
en beveiligingsknop (D) in en trek de MPS (A)
uit de uitsparing.
• Om de hoogte in te stellen, drukt u knop (E)
in en breng de MPS (A) in de gewenste positie.
• Om de hoek van het zitje in te stellen, drukt
u knop (F) in en breng de MPS (A) in de gewenste positie.
• Om de diepte van het zitje in te stellen,
drukt u knop (G) in en breng de MPS (A) in de
gewenste positie.
• Om het heupsysteem in de diepte in te stellen of te verwijderen druk knop (H) in.
• Om het zitje te verwijderen, verwijdert u eerst
het heupsysteem, trek het zitje, terwijl u knop
(G) ingedrukt houdt, zo ver mogelijk naar achteren. Druk vervolgens de knoppen (I) aan beide kanten in en verwijder het zitje.
• Om het heupsysteem in de hoogte in te
stellen of te verwijderen druk knop (J) in.
• De riem aan de achterkant van het heupsysteem kan met behulp van het insteekslot worden gemonteerd of verwijderd. De
bekleding op het heupsysteem kan met behulp van klittenbandsluiting worden geplaatst
of verwijderd. Om de riem helemaal los te maken, drukt u op de kleine witte knop die zich
onder de bekleding bevindt en haal de ringen
voor de riem uit de houder.

A

C

D

B

J

H
I

G
F
E

Tip: Elke witte knop of hendel beschikt over een in-/afstelmogelijkheid!
Om ongelukken te voorkomen, dient bij gebruikers die geen of weinig
van hun gewicht kunnen dragen een heupoplossing te worden gebruikt!
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5. Gebruik
5.1 Als voorwaartse loophulp
Naar voren gericht
Op de afbeeldingen is een normale positionering
te zien. Hou er rekening mee dat de borststeun
recht zit en dat de heuppositionering of de bekkenfixatie achter de schouders van de gebruiker
is geplaatst.
1. Zet de remmen op de wielen vast.
2. Richt u zich op de instelling van de
• borststeun (punt 4.7)
• onderarmschalen (put 4.6)
• zitbroek (punt 4.8 en 4.10)
• bovenframehoogte (punt 3.2)
• enkelfixatie (punt 4.12)
3. Los te maken:
• de ringen aan het achterste deel van de
zitbroek
• de veiligheidssloten aan het achterste deel
van de borststeun
• de riemen van de onderarmschalen, dijbeengeleiding en enkelfixatie
4. Plaats de gebruiker in de Dynamic Pacer
„Versie Zoef-Zoef 2“
• Sluit de veiligheidssloten op de borststeun
5. Trek de zitbroek tussen de benen van de
gebruiker door en
• hang de ringen in de uitsparing op de handgrepen
• of sluit de veiligheidssloten
6. Zet de onderarmen met de riemen vast op de onderarmschalen.
7. Trek de riemen om zitbroek en enkelfixatie vast.
8. Geef de remmen op de wielen vrij.
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Naar voren geleund
De afbeelding toont dat de gebruiker verder naar voren
geheld is als in de standaard positie. Let hierbij op de
hoek van de borststeun en dat de heuppositionering
achter de schouder van de gebruiker is geplaatst. De
heuppositionering is hier aan de borststeun bevestigd.
De remmen van de wielen zijn vastgezet.
1. Om de hellingshoek van de gebruiker naar voren
in te stellen:
• stelt u de hoek van de borststeun af (zie punt 4.7).
2. Stel de zitbroek af:
• verstel de handgreep in de hoogte (zie punt 4.3).
• verstel de riemen van de zitbroek zo af, dat het bekken van de gebruiker lichtjes
naar voren kantelt en in verhouding met de borststeun is afgesteld (zie punt 4.8
en 4.10).
3. S
 tel de grijpringen en/of onderarmsteunen af
• Stel de hoogte, de breedte en de hoek van de grijpringen en onderarmsteunen
af (zie punt 4.4 en 4.6).
4. Stel de dijbeen-/bekkenfixatie af
• Stel de dijbeen- en bekkenfixatie en de riemen af, om de paslengte van de
gebruiker in te stellen (zie punt 4.10 en 4.11).
• De dijbeenfixatie is belangrijk om de afstand van de dijbenen in te stellen. Ze
voorkomt ook het verdraaien van de gebruiker in de Dynamic Pacer „Version
Zoef-Zoef 2“
5. Stel de enkelfixatie af
• Stel de de riemen en de klemmen van de enkelfixatie af, om de paslengte van
de gebruiker in te stellen (zie punt 4.12).
6. Stel de positie en de hoek van de tablet houder af (zie punt 4.13).
7. Geef de remmen op de wielen vrij (zie punt 3.3).
Positioneer de gebruiker zodanig in de Dynamic Pacer "Versie ZoefZoef 2" zodat het zwaartepunt tussen de wielen ligt.
Maak gebruik van het bijbehorende accessoires, om te voorkomen
dat de voeten van de gebruiker blijven hangen.
Monteer de onderarmsteunen en grijpringen niet aan het vooreinde
van het bovenframe!

26

Om beklemmingen en drukpunten te voorkomen, dient u de onderarmsteunen niet direct onder de schouders van de gebruiker te plaatsen!

5.1 Als achterwaartse loophulp
De gebruiker kan zodanig in de Dynamic Pacer
„Version Zoef-Zoef 2“ worden gepositioneerd, dat
ze in de richting van het open onderframe kijken.
Dit maakt vrij bewegen mogelijk.
De borststeun, indien hiervan gebruik wordt gemaakt, kan aan de voor- en achterkant te worden
geopend (zie punt 4.7).
1. Zet de remmen op de wielen vast (zie punt
3.3).
2. 
Verwijder alle accessoires die niet nodig
zijn.
3. Monteer de benodigde accessoires achter
op het bovenframe.
4. Geef, indien nodig, de rijrichtingsfixatie vrij (zie punt 3.3)
5. Als er verder accessoires nodig zijn, dient u de aanbevelingen voor de anterieur positionering in omgekeerde volgorde in acht te nemen (zie punt 5.1).
6. Geef de remmen op de wielen vrij (zie punt 3.3).
Positioneer de gebruiker zodanig in de Dynamic Pacer "Versie ZoefZoef 2" zodat het zwaartepunt tussen de wielen ligt.
Maak gebruik van het bijbehorende accessoires, om te voorkomen
dat de voeten van de gebruiker blijven hangen.
Monteer de onderarmsteunen en grijpringen niet aan het vooreinde
van het bovenframe!
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6. Onderhoud en reinigen
6.1 Verzorgen
Indien nodig dient er te worden gereinigd met desinfectiedoekjes of een desinfectieoplossing met tot 10% bleekmiddel. Gebruik niet te veel water. De riem met gesp of
klittenbandsluiting kunnen gewassen worden. Niet strijken! Verwijder vuil en zand
met een beetje water, als de Dynamic Pacer „Version Zoef-Zoef 2“ buiten wordt
gebruikt.
Neem in dit geval ook onze algemene instructies met betrekking tot reiniging en hygiëne in acht. Deze vindt u op www.schuchmann-reha.de/DynamicPacer.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, bijv. oplosmiddelen, en
harde borstels enz.
6.2 Onderhoud
Gelieve een dagelijkse zichtcontrole uit te voeren en controleer de loophulp regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende delen en storingen. Wendt u zich bij een
defect of storing rechtstreeks tot de leverancier die het product geleverd heeft (zie
punt 9.5).
6.3 Reserveonderdelen
Voor een bestelling van reserveonderdelen wendt u zich tot de uitleverende leverancier (zie punt 9.5) met vermelding van het serienummer van de loophulp (zie
punt 9.2).
6.4 Gebruiksduur en hergebruik
De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de intensiteit 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 eventueel 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 (bijv. bekleding, wielen, ect.
Het onderhoud en de beoordeling van de voorziening en hergebruik is voor de
verantwoordelijkheid van de leverancier. De loophulp is geschikt voor hergebruik.
Voer, voordat u hem doorgeeft, de onder hoofdstuk 6.1 genoemde reinigings- en
desinfectie-instructies uit. Begeleidende documenten, zoals deze gebruiksaanwijzing, maken deel uit van het product en moeten aan de nieuwe gebruiker worden
doorgegeven. Voor hergebruik hoeft het apparaat niet eerst te worden gedemonteerd. In geval van opslag wordt aangeraden het product in te stellen op zijn meest
compacte maten, om ruimte te besparen.
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7. Technische gegevens
Maten - Basismodel

Geadviseerde ellebooghoogte

Totale breedte

Totale lengte

Hoogte onderstel (zonder bovenframe)

Gewicht

Beweging van het dynamische bovenframe
Max. loopbandbreedte
Max. loopbandhoogte
Max. belasting

Mt. 3

61 - 89 cm

81 - 119 cm

Standaard onderstel

66 cm

71 cm

Combi-onderstel

76 cm

81 cm

Onderstel smalle loopband

89 cm

89 cm

Onderstel brede loopband

102 cm

102 cm

Standaard onderstel

76 cm

91 cm

Combi-onderstel

94 cm

103 cm

Loopband-onderstel
Framehoogte

Mt. 2

104 cm

104 cm

Standaard-/Combi-onderstel

53 - 69 cm

74 - 99 cm

Loopband-onderstel

74 - 118 cm

74 - 118 cm

38 cm

41 cm

Loopband-onderstel

53 cm

53 cm

Standaard onderstel

6,4 kg

7 kg

Standaard-/Combi-onderstel

Combi-onderstel

8,1 kg

7 kg

Onderstel smalle loopband

12,5 kg

12,5 kg

Onderstel brede loopband

12,7 kg

12,7 kg

Standaard bovenframe

3,4 kg

4,4 kg

Dynamisch bovenframe

5,2 kg

6,1 kg

Verticaal

8 cm

8 cm

Horizontaal

5 cm

5 cm

Onderstel smalle loopband

74 cm

74 cm

Onderstel brede loopband

86 cm

86 cm

Loopband-onderstel

28 cm

28 cm

68 kg

91 kg
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8. Garantie

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

9. Identificatie
9.1 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

Dynamic Pacer „Versie Zoef-Zoef 2“ - de dynamische loophulp
Standaard bovenframe
Art.-nr.: 33 02 200 (mt. 2)
		
33 02 201 (mt. 2 met MPS)
		
33 03 200 (mt. 3)
		
33 03 201 (mt. 3 met MPS)

Dynamisch bovenframe
33 02 202 (mt. 2)
33 02 203 (mt. 2 met MPS)
33 03 202 (mt. 3)
33 03 203 (mt. 3 met MPS)

Standaard onderstel
Loopband-onderstel
Art.-nr.: 33 02 204 (mt. 2 zonder afstandsmeter) 33 00 208 (smal)
		
33 02 205 (mt. 2 met afstandsmeter)
33 01 208 (breed)
		
33 03 204 (mt. 3 zonder afstandsmeter)
		
33 03 205 (mt. 3 met afstandsmeter)
Combi-onderstel
Art.-nr.: 33 02 206 (mt. 2 zonder afstandsmeter)
		
33 02 207 (mt. 2 met afstandsmeter)
		
33 03 206 (mt. 3 zonder afstandsmeter)
		
33 03 207 (mt. 3 met afstandsmeter)
met de gebruikelijke bepalingen van de onderstaand aangehaalde richtlijnen
en standaarden overeenstemt:
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• EG richtlijn 93/42/EEG over medische producten van 14 juni 1993
• DIN EN 12182: 2012
Technische hulpmiddelen voor gehandicapte mensen
• EN ISO 14971	Medische producten - Toepassing van het risicomanagement op medische producten
• DIN EN ISO 11199-3:2005	Loophulpmiddelen voor tweehandig hanteren - Vereisten en testmethode - Deel 3: loopwagen
Deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor producten met bovengenoemde artikelnummers en is geldig tot 01-04-2018.
Datum

1-4-2016

Handtekening

________________________

Naam

Torsten Schuchmann

Functie

Veiligheidsfunctionaris voor medische producten

31

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

A

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

Product

Size

Typ

Max. load

SN

Maat
Max. belasting
Productiedatum

B

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

9.3 Productversie
Dynamic Pacer „Version Zoef-Zoef 2“ is in twee maten verkrijgbaar en kan met
verschillende accessoires worden uitgebreid (zie punt 4).
9.4 Uitgave van het document
Gebruiksaanwijzing Dynamic Pacer „Version Zoef-Zoef 2“ - wijzigingsstand A;
Uitgave 09-2016
9.5 Naam en adres van de producent, uitleverende leverancier
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

Dit product werd door de volgende leverancier uitgeleverd:
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