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BEOOGD GEBRUIK: 

De Moduform Dynamische Armsteun is een dynamische, mobiele steun voor de elleboog, 
onderarm en hand die kan worden bevestigd aan een handbewogen of elektrische rolstoel. 
Het biedt ondersteuning voor de arm (L/R), een functioneel dynamisch bewegingsbereik bij 
de schouder en een innovatieve, flexibele handsteun die de handfunctie bevordert en helpt 
spiersamentrekkingen op te vangen en te minimaliseren

Dit product bestaat uit modulaire componenten die kunnen worden aangepast voor een op maat 
gemaakte orthotische pasvorm. Een draaimechanisme stelt gebruikers in staat de schouder te 
bewegen in een functioneel, dynamisch bewegingsbereik. De flexibele handsteun helpt om de 
pols, hand en vingers in een neutrale positie te brengen en spiersamentrekkingen op te vangen 
en te minimaliseren

Dit product is ontworpen voor montage op veel verschillende rolstoelmodellen met in hoogte 
verstelbare armleuningen en kan gemakkelijk worden verwijderd voor transfers door gebruik te 
maken van de snelkoppelingsfunctie. Om een optimaal klinisch resultaat te garanderen, moeten 
gebruikers een gekwalificeerde zorgdeskundige raadplegen alvorens het product te gebruiken.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor het veilig gebruik en onderhoud van  
Bodypoint® armsteunen. Geef deze instructies aan de gebruiker of diens verzorger 

 en controleer ze om er zeker van te zijn dat ze worden begrepen.

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN

ART NRS.: AS201L, AS201R, AS202L, AS202R, AS200L, AS200R

Moduform Dynamische Armsteun
nl



PERIODIEKE VEILIGHEIDS- EN PRESTATIECONTROLES: 
Om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, moet dit product regelmatig worden 
gecontroleerd op een correcte werking en tekenen van slijtage. Indien het product niet correct 
functioneert of indien er aanzienlijke slijtage wordt vastgesteld in de onderdelen, gebruik het 
product dan niet langer en neem contact op met uw leverancier voor gekwalificeerde reparatie 
of vervanging door Bodypoint®. In geen geval mag dit product worden gewijzigd of gerepareerd 
door niet-gekwalificeerde personen.
REINIGING:
Dit product kan worden gereinigd door het schoon te vegen met een ontsmettingsmiddel of een 
doek gedrenkt in warm water en zeep. Drogen met een handdoek of aan de lucht laten drogen. 
Er mag een mild ontsmettingsmiddel op het oppervlak worden aangebracht. Voor het reinigen 
van de handriem, machinewas, heet, 60°C (140°F). Niet bleken. Drogen in de droogtrommel, lage 
temperatuur, of laten uitlekken. Niet strijken.
SCHROOT/VERWIJDERING:
Dit product is gemaakt van materialen die aan het einde van hun gebruiksduur zonder speciale 
voorzorgsmaatregelen veilig kunnen worden weggegooid.
GARANTIE:
Dit product heeft een beperkte levenslange garantie tegen fabricage- en materiaalfouten die bij 
normaal gebruik door de oorspronkelijke gebruiker ontstaan. Neem contact op met uw leverancier 
of Bodypoint® voor garantieclaims. Ga voor meer informatie over Bodypoint® producten en 
informatie over distributeurs buiten de VS naar www.bodypoint.com.

WAARSCHUWING! Dit product kan de 
manier waarop iemand zit veranderen. Blijf 
regelmatig drukontlastende activiteiten 
en huidintegriteitscontroles uitvoeren. Als 
de huid rood wordt of geïrriteerder raakt, 
stop dan met het gebruik en raadpleeg uw 
gekwalificeerde medicus.

WAARSCHUWING! Let altijd op 
de gebruiker wanneer de draaiplaat 
ontgrendeld is om te draaien. De 
draaiplaat moet altijd vergrendeld zijn 
als u met de rolstoel rijdt of hem in een 
voertuig vervoert, om schade of letsel als 
gevolg van het raken van deuropeningen 
of andere obstakels aan de zijkant van de 
stoel te voorkomen.

WAARSCHUWING! Controleer bij 
de montage of de armsteun goed in 
de adapterplaat met snelsluiting is 
vergrendeld. De installateur moet een 
duidelijke ‘klik’ horen.

WAARSCHUWING! Indien zich een 
ernstig incident voordoet in verband 
met het gebruik van dit product, dient 
dit te worden gemeld aan de fabrikant 
(Bodypoint, Inc.) en de plaatselijke 

WAARSCHUWING! Dit product moet 
worden geïnstalleerd en gemonteerd door 
een gekwalificeerde revalidatietechnicus.

WAARSCHUWING! Dit product 
mag alleen worden gebruikt voor het 
positioneren van de armen van een 
persoon in een rolstoel. Onbeoogd 
gebruik van dit product is ongeoorloofd 
en onveilig.

WAARSCHUWING! De arm van de 
gebruiker moet op de juiste manier in de 
armsteun worden geplaatst. Een slecht 
afgestelde armsteun kan de arm van 
de gebruiker uit de kom laten glijden 
en de schouder uit de kom brengen of 
de spiersamentrekkingen van de hand 
verergeren. Laat uw therapeut of technicus 
de juiste instelling en het juiste gebruik 
demonstreren.

WAARSCHUWING! Als de fysieke of 
cognitieve vermogens van de gebruiker 
hem/haar verhinderen dit product veilig 
te bedienen, moet er altijd een verzorger 
aanwezig zijn tijdens het gebruik. Zorg 
ervoor dat alle verzorgers weten hoe ze 
het product correct moeten bedienen.

4 mm inbussleutel 3 mm inbussleutel
Voor de optionele fijnafstelling van de snelsluiter

V E R E I S T  G E R E E D S C H A P



B E S L A G
OPTIONELE KLEM OF PLAAT APART VERKRIJGBAAR  

BEVESTIGINGSKLEM ARMLEUNING HIERBOVEN AFGEBEELD
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Compatibel met Ø19 mm [3/4"] of Ø22 en 25mm 
[7/8"/1"] ronde armleuningbuizen
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4. Hoek

De draaiplaat maakt een interne en 
externe rotatie van 60° mogelijk. Om 
de hoek van de armsteun te bepalen, 
trekt u het lipje van de draaiplaat uit en 
positioneert u de armsteun. 

Duw het lipje van de draaiplaat naar 
binnen om deze te vergrendelen in de 
gewenste hoek, in stappen van 5°.

Zie voor meer informatie:  "EXTRA 
FIJNAFSTELLING VAN DE DRAAIPLAAT, 
EXTRA INTERNE EN EXTERNE 
ROTATIEBEPERKINGEN."

3. Lateraal

Om de armsteun dichter of verder 
van de gebruiker af te zetten, draait 
u de schroeven los waarmee de 
adapterplaat met snelkoppeling aan de 
bevestigingspunten van de armleuning 
is bevestigd. 

Schuif de armsteun naar binnen of naar 
buiten en draai beide schroeven weer 
stevig vast.
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2. Diepte

Om de armsteun naar voren of 
naar achteren te verstellen, draait 
u de schroeven los die zich op 
de bevestigingspunten van de 
armleuning bevinden. 

Schuif de armsteun naar voren of 
naar achteren op de armleuning 
in de juiste positie. 

Zie voor meer informatie:  
"EXTRA FIJNAFSTELLING 
VAN DE DRAAIPLAAT, EXTRA 
DIEPTEAANPASSINGEN."

1. Hoogte

Voor een optimale positionering 
wordt het gebruik van een in de 
hoogte verstelbare armleuning 
aanbevolen. 

Stel de hoogte van de armleuning 
zo in opdat er een gelijkmatige 
drukverdeling is en de spieren 
in schouder in een ontspannen 
staat zijn.

POSITIONERING VAN DE ARMSTEUN VOOR DE GEBRUIKER



AFSTELLEN VAN HET ONDERARM ONDERSTEUNING EN HANDBLOK

Om de onderarm ondersteuning aan te 
passen, draait u de M6-schroeven (2) los 
en schuift u de onderarm ondersteuning 
langs de basisplaat om de arm van de 
gebruiker achter de pols te ondersteunen. 
Hij kan naar binnen of naar buiten 
worden versteld, worden gedraaid of in 
de tegenovergestelde richting worden 
gemonteerd om de armbeweging te 
ondersteunen of te beperken. Draai de 
schroeven opnieuw vast.

Om het handblok in te stellen, draait 
u de M6-schroeven (2) los en schuift u 
het handblok langs de basisplaat om 
te voorkomen dat de onderarm van de 
gebruiker verschuift. Draai de achterste 
schroef vast tot deze goed vastzit en 
stel dan de hoek van het handblok in 
op 0-30° om de hand en de pols correct 
te positioneren. Draai beide schroeven 
volledig vast om het handblok op zijn 
plaats te houden.

Begin met de elleboog van de gebruiker in de elleboog ondersteuning te plaatsen.

2. Monteer het handblok op 
de basisplaat met behulp 
van de onderlegplaat 
en de bijgeleverde 
M6-schroeven (2).

Let op: Draai de schroeven 
pas volledig aan nadat de 
laatste aanpassingen aan 
de gebruiker zijn gedaan.

Let op: De snelkoppeling 
kan worden afgesteld om 
speling weg te nemen 
door de M5-schroeven 
(2) aan de onderkant 
los te draaien met een 
inbussleutel van 3 mm. 
Druk de snelkoppeling 
stevig tegen de achterrand 
van de snelkoppelingswig 
terwijl u de schroeven 
vastdraait om hem op 
zijn plaats te houden.

3. Schuif de armsteun in de adapterplaat van de snelkoppeling - de vergrendeling van de 
snelkoppeling moet met een hoorbare ‘klik’ vergrendelen! 

1. Bevestig de ontvanger van de snelkoppeling aan de armleuning van de rolstoel met behulp van 
optioneel beslag voor de armleuning. Draai de montageschroeven gedeeltelijk aan om afstelling 
mogelijk te maken. Zie de bij het optioneel beslag gevoegde instructies voor meer informatie.

Verwijder vóór de installatie de snelkoppelingsontvanger van de armsteun.  Zie voor meer 
informatie:  “DE ADAPTERPLAAT MET SNELKOPPELING GEBRUIKEN.”

D E  A R M S T E U N  I N S TA L L E R E N



WAARSCHUWING! Let altijd op de gebruiker wanneer de draaiplaat ontgrendeld is om te draaien. 
De draaiplaat moet altijd vergrendeld zijn als u met de rolstoel rijdt of hem in een voertuig vervoert, 
om schade of letsel als gevolg van het raken van deuropeningen of andere obstakels aan de zijkant 
van de stoel te voorkomen.

DRAAIPUNTONTGREN-
DELEN

VERGRENDELEN

De armsteun kan worden ontgrendeld om dynamische beweging mogelijk te maken of worden 
vergrendeld om een vaste armpositie te handhaven. 
Trek het lipje van de draaiplaat uit om deze te ontgrendelen.  De armsteun kan nu vrij draaien over 
een bereik van 60° van binnen naar buiten. 
Druk op het draaiplaatlipje om te vergrendelen.  De armsteun kan in stappen van 5° worden 
vergrendeld.

DE DRAAIPLAAT VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

Druk de snelkoppeling omlaag om deze te ontgrendelen en te verwijderen.
Om de armsteun opnieuw te installeren, schuift u hem in de snelsluitontvanger totdat hij 
vastklikt met een hoorbare ‘klik!’

DE  ADAPTERPLAAT MET SNELKOPPELING GEBRUIKEN.



De gebruiker moet in de rolstoel zitten voordat de veiligheidscontrole wordt uitgevoerd.

1. NORMAAL GEBRUIK

2. COMFORT

3. HOUDING

4. AANVULLEND
Controleer op knelpunten of losse 
onderdelen.

Zoek naar plekken die (huid) irritatie 
veroorzaken.

Let op de correcte houding van het 
bovenlichaam en de schouders van de 
gebruiker.

Beweeg de stoel over het volledige 
bewegingsbereik, inclusief kantelen, 
opklappen en rollen, en controleer op 
eventuele storingen en stel de armsteun zo 
nodig bij.

V E I L I G H E I D S -  E N  F U N C T I E C O N T R O L E S

30° / 30° 15° / 45°

De standaardinstelling van de draaiplaat staat 30° interne en 30° externe rotatie toe vanuit de 
neutrale positie (ten opzichte van de armleuning van de rolstoel). Deze biedt dezelfde functie, 
ongeacht of hij aan de rechter- of de linkerkant is geïnstalleerd. 
Sommige gebruikers kunnen een groter bereik van interne rotatie van de arm hebben. Dit kan 
worden opgevangen door de snelsluitingswig aan de onderkant van de draaiplaat te verplaatsen, 
zodat een interne rotatie van 45° en een externe rotatie van 15° mogelijk is.

AANVULLENDE BEPERKINGEN VOOR INTERNE EN EXTERNE ROTATIE

Extra aanpassingen kunnen worden gedaan door de 
draaiplaat tot 25 mm naar voren te verplaatsen op de 
basisplaat.  

Om de montageschroeven te bereiken, verwijdert u de 
snelsluitingswig en trekt u het lipje van de draaiplaat naar 
buiten om het te ontgrendelen. Draai vervolgens tot de 
M6 montageschroeven door de twee toegangsgaten 
zichtbaar zijn. 

Draai beide schroeven los om de draaiplaat naar voren te 
schuiven, draai vervolgens beide schroeven weer volledig 
vast en bevestig de snelkoppelingswig weer. 
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EXTRA DIEPTEAANPASSINGEN

E X T R A  A A N PA S S I N G E N  VA N  D E  D R A A I P L A AT




