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UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT

ONDERDELEN VAN HET MATERIAAL: 
Schaal/banden/keuzeknoppen: thermoplastisch 

Bekleding: nylon/polyester textielmateriaal en urethaanschuim.

HET PRODUCT VOLDOET AAN DE HUIDIGE WETGEVING 

Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex

GARANTIE: VQ OrthoCare biedt op al zijn producten vanaf de oorspronkelijke datum van 
aankoop garantie tegen defecten in materialen en vakmanschap. Normale slijtage tijdens 
het gebruik van een product wordt niet beschouwd als een defect. Neem contact op met VQ 
OrthoCare op 949.261.3000 voor specifieke product informatie over de garantie. Buiten de 
VS kunt u contact opnemen met de distributeur die uw brace geleverd heeft.

Gebruiksaanwijzing

Eclipse® Halskraag

© 2017 VisionQuest Industries Inc. 
VQO361901REVA

Onderworpen aan één of meer patenten, te raadplegen                               
op www.vqorthocare.com/patents

EC REP
EMERGO EUROPE

Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands

18011 Mitchell South, Suite A  •  Irvine, CA 92614  •  USA
949.261.3000  •  www.vqorthocare.com  



LEES VOOR GEBRUIK VAN HET APPARAAT DE VOLGENDE INSTRUCTIES 
VOLLEDIG EN ZORGVULDIG DOOR. EEN CORRECTE TOEPASSING IS VAN 
ESSENTIEEL BELANG VOOR DE GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

INSTRUCTIES VOOR DE TOEPASSING: OP DE RUG LIGGENDE POSITIE

BEREID DE BRACE VOOR:
1. Verwijder het achterpaneel van het voorste frame door op de bovenste en 

onderste knoppen van de maatvoeringsschijven te drukken (afb. 1A). Haal 
het voorste frame eraf (afb. 1B). Herhaal aan de andere zijde.

2. Maak de banden van het achterpaneel los door te drukken op de knop op 
de achterkant van de maatvoeringsschijf en schuif de maatvoeringsschijf 
naar het uiteinde van de band (afb. 2).

3. Knijp in de kinknoppen op het voorste frame en laat dalen tot kortste positie 
(afb. 3).

TOEPASSING:
1. Terwijl de patiënt met het hoofd in neutrale stand ligt, schuift u het 

achterpaneel onder de nek van de patiënt (afb. 4). Centreer het 
achterpaneel met de banden tussen het oor en de bovenkant van de 
schouder. 

2. Schuif het voorste frame op zijn plaats op de hals van de patiënt (afb. 5).

3. Houd het borststuk vast en knijp in de knoppen op het kinstuk en schuif 
voorzichtig omhoog naar de gewenste neutrale stand zodat de kin van de 
patiënt op de schuimbekleding rust (afb. 6).

4. Bevestig de maatvoeringsschijven van het achterpaneel in de openingen 
aan weerszijden van het voorste frame (afb. 7).

5. Pak het voorste frame met één hand vast bij het kinstuk en trek elke band 
naar voren om de maat aan te passen tot het achterpaneel comfortabel 
tegen de achterkant van de nek aanligt. De banden moeten aan weerszijden 
even lang zijn (afb. 8).

INSTRUCTIES VOOR DE TOEPASSING: ZITTENDE POSITIE

BEREID DE BRACE VOOR:

1. Verwijder het achterpaneel aan één kant van het voorste frame door op de 
bovenste en onderste knoppen van de maatvoeringschijf te drukken (afb. 
1A). Haal het voorste frame eraf (afb. 1B, A).  

2. Maak de banden los door te drukken op de knop op de achterkant van de 
maatvoeringschijf en schuif de maatvoeringschijf naar het uiteinde van de 
band (afb. 2).

3. Knijp in de kinknoppen op het voorste frame en laat dalen tot kortste 
positie.

TOEPASSING:
1. Als de patiënt zit en met het hoofd in een neutrale stand, schuift u het 

voorste frame op zijn plaats op de nek van de patiënt. Bevestig het 
achterpaneel aan het voorste frame door het in de kalibreerschijf op de 
tegenoverliggende kant te klikken (afb. B).

2. Houd het borststuk vast en knijp in de knoppen op het kinstuk en schuif 
zachtjes omhoog naar de gewenste stand zodat de kin van de patiënt op de 
schuimvoering leunt (afb. 6).

3. Pak het voorste frame met één hand vast bij het kinstuk en trek elke band 
naar voor om de maat aan te passen tot het achterpaneel comfortabel tegen 
de achterkant van de nek aanligt. De banden moeten aan weerszijden even 
lang zijn (afb. 8, C). 

OPMERKING: De patiënt zou in een neutrale positie moeten zijn en de kin 
zou goed ondersteund moeten worden door het voorste frame. Zorg ervoor 
dat de achterrand van het voorpaneel niet op de keel drukt en dat de kin 
niet over de voorkant van het frame hangt. Pas de banden desgewenst nog 
een keer aan.

BIJKOMENDE INSTRUCTIES: 

DE BRACE VERWIJDEREN: Knijp AAN SLECHTS ÉÉN KANT in de bovenste 
en onderste knoppen van de maatvoeringschijf en open de kraag. Verwijder 
voorzichtig van de nek. De maat is ingesteld voor de volgende toepassing.

DE BRACE WEER AANBRENGEN: Met één kant los en het hoofd in een 
neutrale positie, schuift u het voorste frame op zijn plaats met ondersteuning 
van de kin, waarna u het achterpaneel rondom beweegt en aan de andere 
kant vastmaakt. De banden hoeven niet opnieuw te worden aangepast, tenzij 
ze niet comfortabel zitten.

BREED ACHTERPANEEL: Verwijder maatvoeringschijven van de standaard 
achterkant en bevestig ze aan op de banden van het brede achterpaneel.

REINIGINGSINSTRUCTIES: Het frame kan worden gereinigd met een vochtige 
doek. De bekleding kan met de hand worden gewassen in warm water (30° 
C) met een mild wasmiddel. LAAT AAN DE LUCHT DROGEN. Laat de bekleding 
niet machinaal of met een andere warmtebron drogen. 

OPMERKING: Als niet grondig wordt gespoeld, kan achterblijvend wasmiddel 
irritatie veroorzaken en het materiaal beschadigen.
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