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Inleiding
Dit is de gebruikershandleiding van het op een rolstoel of stoel
gemonteerde modulaire hoofdsteunsysteem Papillon. De Papillon wordt
geleverd door Focal Meditech BV, een gespecialiseerd leverancier van
lichaamsondersteuningen. In deze handleiding wordt informatie gegeven
over het artikel, over de toepassing ervan en over de consequenties van
het gebruik. Het doel van deze informatie is het langdurig succesvol en
veilig kunnen gebruiken van de hoofdsteun. U weet zodoende wat u van
de hoofdsteun wel en niet kunt verwachten, leert in hoofdlijnen hoe de
hoofdsteun ingesteld moet zijn, en waar u in het gebruik op moet letten.
Leest u deze informatie aandachtig: uw veiligheid en comfort zijn hiermee
gediend. Informeer ook personen in uw omgeving, bijvoorbeeld de
personen die de rolstoel onderhouden of de personen die u in de rolstoel
plaatsen, over de eigenschappen van de hoofdsteun. Laat hen eveneens
deze handleiding lezen!

Let bij het lezen met name op de instructies die betrekking hebben
op een veilig gebruik. Passages die voor de veiligheid van groot
belang zijn, worden in de tekst met een waarschuwingssymbool
gemarkeerd. Let met name ook op de veiligheidsvoorschriften voor
de dynamische voorhoofdband indien deze gebruikt wordt.
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Voor wie is de modulaire
hoofdsteun Papillon bedoeld?
De Papillon hoofdsteun is te gebruiken door alle personen die gedurende
het zitten in een rolstoel of stoel behoefte hebben aan ondersteuning
van het hoofd. De gebruikers hebben doorgaans matige tot ernstige
beperkingen in het rug- hals- en hoofdgebied. De behoefte aan
ondersteuning kan diverse oorzaken hebben, zoals spasticiteit, spierzwakte
of vanwege houdingsafwijkingen. De behoefte aan comfort tijdens het
zitten en aan vermindering van inspanning kunnen evenwel ook een rol
spelen.

Het werkingsprincipe van de Papillon hoofdsteun
De naam Papillon geeft, van de voorzijde bezien,
het vlindervormige ontwerp van dit modulaire
hoofdsteunsysteem weer. De vlindervorm
heeft alles van doen met het werkingsprincipe:
driedelig en gevormd voor de onderzijde van het
hoofd. De Papillon bestaat in zijn basisuitvoering
uit drie kussens. De drie individueel aanpasbare
steunkussens bieden een pasvorm die geschikt is voor hoofden met heel
verschillende vormen. De twee langwerpige, golfvormige kussens (de
zogenaamde suboccipitale steunkussens) bieden steun onder het oor en
onderlangs het hoofd. Deze vorm biedt veel comfort en de kussens vangen,
omdat zij enigszins een trechtervorm hebben, het hoofd op. Het hoofd kan
anderzijds ook gemakkelijk vrij komen indien men een naar voren gerichte
houding aan wil nemen. Steunen gaat haast vanzelfsprekend, maar hoeft
niet.
De suboccipitale steunkussens van het type Small, Medium of Large
hebben een sterk naar buiten gebogen uiteinde. Deze vorm zorgt ervoor
dat het hoofd van de gebruiker niet achter de hoofdsteun komt. Het derde
kussen is het occipitale steunkussen, een hoger geplaatst kussen voor
de achterzijde van het hoofd. Dit kussen maakt verder afsteunen naar
achteren mogelijk en dient als veiligheidsvoorziening om achterwaartse
bewegingen van het hoofd op te vangen. Het occipitale steunkussen
mag het hoofd van de gebruiker niet naar voren, uit de suboccipitale
steunkussens, drukken. De gezamenlijke kussens dienen, indien goed
gemonteerd, de oren en de schouders vrij te laten.
Het systeem is modulair van opbouw: naar wens kunnen onderdelen
toegevoegd of anders ingesteld worden. Deze modulaire opbouw stelt de
gebruikers in staat om het hoofd op de juiste plaatsen en op de juiste wijze
te laten ondersteunen. De modulaire opbouw maakt het mogelijk om de
hoofdsteun, wanneer zich wijzigingen in de uitgangshouding voordoen,
na te stellen. De modulaire hoofdsteun kan voorts opnieuw op een andere
rolstoel gemonteerd worden.
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De Papillon hoofdsteun
De onderdelen van de Papillon hoofdsteun
Hieronder wordt een standaard Papillon hoofdsteun beschreven die
gereed is voor gebruik. Het aan u geleverde systeem heeft mogelijk extra
componenten of enige afwijkende componenten. De Papillon kent in haar
basisuitvoering echter vrijwel altijd de volgende onderdelen:
•• Bezien vanaf de achterzijde van de rolstoel,
wordt allereerst een adapter of aanpasplaat
aangetroffen. Deze adapter dient om de
hoofdsteun te kunnen bevestigen op de
rolstoel. De adapter dient zich bovenaan, op
de achterzijde de van de rugleuning van de
rolstoel te bevinden.
•• Aan de adapter wordt een montageblok
bevestigd. Dit montageblok zorgt ervoor dat
de hoofdsteun, om gemakkelijke transfers
(verplaatsingen in of uit de rolstoel) te kunnen
maken, afgenomen of weggeklapt kan
worden.
• • In de adapter met montageblok wordt een
verticale montagestang bevestigd. Deze stang
maakt het mogelijk om de hoofdsteun op de
juiste hoogte te monteren.
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• • In de verticale montagestang wordt de
horizontale montagestang bevestigd. De
horizontale montagestang zorgt ervoor dat
de hoofdsteun zich op de juiste plaats (diepte)
ten opzichte van de rugleuning bevindt. Aan
deze stang wordt de basis van de Papillon
hoofdsteun bevestigd.
•• Montage van de basis van de Papillon aan
de horizontale montagestang gebeurt
door middel van een klemring, een rond
metalen verbindingsdeel waarin de kogel
van horizontale montagestang kan worden
vastgezet. De ring rond de kogel zorgt deels
voor het instelbare karakter van de Papillon
hoofdsteun.
• • De Basis van de Papillon is leverbaar in twee
versies. Eén versie is voorzien van vaste
montagekommen voor de suboccipitale
steunkussens (deze versie kan alleen gebruikt
worden met de kleinste maat suboccipitale
steunkussens). De andere versie is voorzien
van individueel instelbare montagekommen
voor de suboccipitale steunkussens.

Vast

Instelbaar

•• Aan elk van de montagekommen van de
basis van de Papillon hoofdsteun wordt een
steunkussen met een gegolfde vorm bevestigd,
één links en één rechts. Deze steunkussens
worden zodanig gemonteerd dat zij enigszins
een spreidstand hebben. Gezamenlijk vangen
zij, in zowel achterwaartse- als in zijwaartse
richting, het gewicht van het hoofd op. Naar de Latijnse naam van de
plaats van de schedel waarop zij aangrijpen, worden zij suboccipitale
steunkussens genoemd. Ofwel, een steunkussen dat ‘onder het
9

achterhoofd’ steunt. Deze suboccipitale steunkussens zijn in drie maten
leverbaar.
• • Op de basis van de Papillon hoofdsteun
wordt eveneens een bevestigingssteun voor
het bovenste kussen gemonteerd. Deze
bevestigingsstang is leverbaar in twee maten,
S en L.
•• Op de bevestigingssteun voor het bovenste
kussen wordt nu dit bovenste steunkussen
bevestigd. Dit kussen maakt het naar
achteren afsteunen van het hoofd mogelijk.
Naar de Latijnse naam van de plaats van de
schedel waarop het aangrijpt, worden dit het
occipitale steunkussen genoemd. Ofwel, een
steunkussen dat ‘op het achterhoofd’ steunt. Het is leverbaar in drie
maten.
Hierboven is de Papillon hoofdsteun in haar basisuitvoering beschreven.
Het kan evenwel voorkomen dat, in verband met individuele vereisten, de
vorm van een kussen uit de basisset is aangepast. Hiernaast is het mogelijk
dat er, om de optimale instelling te bereiken, aanvullende onderdelen
aanwezig zijn. Een aantal mogelijke, aanvullende onderdelen zijn:
•• Faciale pelotten. Op de zijkant van het hoofd
kan zich, aan één of aan twee zijden, een extra
steunkussen bevinden. Dit zogenaamde faciale
steunkussen, dat zich boven het oor moet
bevinden, kent een eigen bevestigingsstang.
Het steunkussen kan vast of wegklapbaar
gemonteerd zijn, en dit type steunkussen kan
in verschillende vormen voorkomen.
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•• Schakelaars. Aan de hoofdsteun kunnen,
wederom middels eigen bevestigingsstangen,
schakelaars bevestigd worden.

• • De dynamische voorhoofdband. Een bijzonder
accessoire is de dynamische voorhoofdband.
De voorhoofdband moet voorkomen dat het
hoofd in voorkomende gevallen voorover zakt.
Het systeem kent hiertoe katrollen die de band
laten meebewegen met de bewegingen van
het hoofd. De katrollen bevinden zich aan de
achterzijde van het systeem.

Het gebruik van de Papillon hoofdsteun
Van een Papillon hoofdsteun die juist gemonteerd is en correct gebruikt
wordt mag een optimale ondersteuning van het hoofd verwacht worden.
Door het modulaire karakter van de hoofdsteun en de vele accessoires
kunnen ook zeer complexe houdings- en ondersteuningsproblemen
worden opgelost. Men dient zich evenwel steeds af te vragen wat ‘optimale
ondersteuning’ betekent, en dient bij het gebruik een aantal regels in acht
te nemen:
•• Men dient realistisch te zijn in zijn verwachtingen. Hoofdondersteuning
is een onderdeel van de totale lichaamsondersteuning, en goede
hoofdondersteuning is dus mede afhankelijke van de kwaliteit van de
lichaamsondersteuning.
•• Van de hoofdondersteuning mag geen correctie van de volledige
lichaamshouding verwacht worden. De hoofdsteun is een aanvulling
op de ondersteuning van de romp, en kan een kwalitatief matige of
gebrekkige ondersteuning van de romp niet compenseren.
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•• Om een succesvol gebruik te bereiken is het verstandig om een evaluatie
van de gehele houdingsproblematiek, in rust en gedurende activiteiten,
te doen. Let hierbij op ongewenste factoren zoals het ontbreken van
houdingsondersteuning, steun op een verkeerde plaats, het uitlokken
van reflexactiviteit tijdens het zitten.
•• Het toepassen van aanzienlijke rugverstellingen, het zijdelings
verplaatsen van de romp of aanzienlijk onderuit zakken verandert
de positie van het hoofd ten opzichte van de hoofdsteun. Dit is niet
gewenst; het systeem komt beter tot zijn recht als de gebruiker
duurzaam een min of meer vaste houding handhaaft. Indien zich
geregelde zitverstellingen voordoen dient men de leverancier van de
zitvoorziening te raadplegen.

•• Na een zorgvuldige evaluatie van de zithouding dient de meest optimale
positie voor de hoofdsteun bepaald te worden. Deze evaluatie wordt
doorgaans in een samenspel tussen de gebruiker en diens therapeuten
uitgevoerd.

Montage van de Papillon hoofdsteun

•• Indien de gebruiker geregeld moeite heeft om het hoofd in een juiste
positie in de hoofdsteun terug te brengen, is een elektrisch hoofdsteun
verstelmechanisme mogelijk. Hierdoor kan de gebruiker de positie
van zijn hoofdsteun dynamisch verplaatsen. Focal levert hoofdsteun
verstelmechanismen in diverse uitvoeringen.
•• De plaats van de hoofdsteun wordt doorgaans bepaald vanuit de meest
optimale positie van de romp. Dit kan als consequentie hebben dat de
hoofdsteun niet precies in het midden van de rugleuning van de (rol)
stoel moet worden geplaatst.
• • Eenmaal aangebracht, mag de hoofdsteun
geen druk veroorzaken op de navolgende
plekken: A de slaap; B de onderkaak; C het
benige deel achter het oor en het oor zelf.

•• Alvorens transfers door middel van tillen uit te voeren, dient de
hoofdsteun afgenomen of weggezwenkt te zijn.

A

C

Zorg er, alvorens met montage en instellen te beginnen, voor dat de
gebruiker in de meest optimale positie in de stoel of rolstoel zit.

Gebruik voor alle montagewerkzaamheden de speciale, meegeleverde
torxsleutel!
•• De adapter met montageblok wordt, op de
gevonden positie, onder de middellijn van
het hoofd op de rugleuning gemonteerd. De
adapter wordt zo hoog mogelijk geplaatst.

•• Pak nu de hoofdsteun uit, neem de
verticale montagestang en monteer deze
in de ontvangstbuis van het afneembare
montageblok.

B
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• • Plaats hierop de horizontale montagestang,
door met de bijgeleverde torxsleutel de
bouten van de klemring aan te draaien.

licht aan. Het kussen moet nog in de kom bewogen kunnen worden
wanneer met de hand een licht kracht wordt uitgeoefend.
• • Vervolgens wordt het rechter suboccipitale
steunkussen aangebracht. Dit wordt gedaan
door met de torxsleutel de centrale bout
aan de achter zijde van het steunkussen los
te draaien. Plaats de bol van de achterzijde
van het steunkussen in de rechter kom van
de basis van de hoofdsteun Papillon. Draai
vervolgens de centrale torxbout weer aan. Het steunkussen moet nog in
de kom bewogen kunnen worden wanneer met de hand een lichte kracht
uitgeoefend wordt.

• • Monteer de basis van de hoofdsteun Papillon
op de kogel van de horizontale montagestang.

•• Let er bij het aandraaien van de klemringen
op dat de twee bouten evenveel aangedraaid
worden. Hierdoor wordt voorkomen dat
een helft van een klemring schuin staat ten
opzichte van de andere helft, en waardoor de
basis van de hoofdsteun Papillon kan bewegen
t.o.v. de (kogel van) de horizontale montagestang.
•• Monteer de steun van het bovenste (occipitale)
steunkussen op de basis van de Papillon.

• • Monteer het occipitale steunkussen. Dit wordt
gedaan door met de torxsleutel de centrale
bout aan de achterzijde van het steunkussen
los te draaien. Plaats de bol van de achterzijde
van het steunkussen in de kom van de steun
van het bovenste kussen. Draai de torxbout
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•• Herhaal deze stap voor het linker suboccipitale steunkussen.

Correct

Fout

De hoofdsteun is nu gemonteerd maar nog niet voor gebruik gereed.
Zorgvuldig instellen is noodzakelijk. Lees daarom de aanwijzingen voor het
instellen goed door:

Instellen van de Papillon hoofdsteun
Het instellen van de hoofdsteun dient tenminste door twee
personen te gebeuren, terwijl de gebruiker goed en in de tevoren
gekozen uitgangshouding in de (rol)stoel zit. Eén persoon zorgt er
voor dat het hoofd van de gebruiker de juiste positie inneemt, en de
tweede persoon stelt de hoofdsteun vervolgens in.

•• Simuleer, door met de hand het hoofd van de gebruiker te steunen en
draaien, de meest optimale positie hiervan. Gelet moet worden op de
mate waarin het hoofd in balans is, op de bewegelijkheid van het hoofd,
en op mogelijk optredende reflexactiviteit.
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•• Kies de gewenste hoogte van
de hoofdsteun en draai met de
klemring van het afneembare
montageblok de verticale
montagestang vast.

•• Pas de diepte (lengte-instelling)
van de hoofdsteun aan en draai
met de klemring van de verticale
montagestang de horizontale
montagestang vast.

•• Breng de basis van de Papillon
in de juiste positie en draai de
klemringvast op de kogel van de
horizontale montagestang.

• • Zoal eerder aangegeven, is
het mogelijk om te kiezen
voor een basis van de Papillon
die is voorzien van instelbare
kommen voor de suboccipitale
steunkussens. Deze kunnen
versteld worden door de twee
torxbouten aan de achterzijde
van de basis van de Papillon
los te draaien. Breng de
montagekommen vervolgens
in de juiste positie en draai de
torxbouten weer vast.


• • Pas de instelling van de
suboccipitale steunkussens
verder aan door ze voorzichtig te
roteren en te zwenken. Probeer
een goed contact van met name
het binnenste, achterwaartse
deel met het hoofd te bereiken.
De steunkussens moeten de
contouren van het hoofd volgen
en er dient een zo groot mogelijk
contactvlak gecreëerd te worden.

Klem de nek niet vast met de steunkussens. Probeer geen zijwaartse
druk op het kaakbeen uit te oefenen.
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• • Let erop dat er een vlakke
overgang (aan de binnenzijde)
tussen de beide suboccipitale
steunkussens bestaat. De twee
Goed
Fout
kussens dienen even diep
ingesteld staan; ze mogen niet
ten opzichte van elkaar verspringen. In dit geval is de hoofdsteun niet
comfortabel en er kan ter plaatse een drukplek ontstaan.
• • Schuif de steun voor het
bovenste kussen inclusief het
bovenste steunkussen losjes naar
voren en zoek de ondersteuning
die past bij de natuurlijke vorm
van het achterhoofd. Schuif
dit steunkussen niet te ver
naar voren – dit kan maken dat
het contact met de (eronder
gemonteerde) suboccipitale
steunkussens verloren gaat.
•• Wanneer de steunkussens zich op de meest gunstige plaats bevinden,
moeten de boutjes zorgvuldig aangedraaid worden. Let erop dat de
steunkussens gedurende het aandraaien niet verschuiven.
•• Kijk goed naar de lichaamshouding van de gebruiker en naar de positie
van het hoofd in voorwaartse en zijwaartse richting. Controleer op de
navolgende punten:
•• Heeft de hoofdsteun nog de positie die bij het handmatig
ondersteunen gevonden werd?
•• Vindt de gebruiker dat het probleem voldoende opgelost is?
•• Heeft het hoofd een voldoende balans?
•• Moet voortdurend met het hoofd de strijd tegen de zwaartekracht
aangebonden worden?
•• Is er een risico aanwezig dat het hoofd van de gebruiker achter de
hoofdsteun komt, zonder dat de gebruiker dit kan corrigeren? Zonodig
18

••
••
••
••

moeten suboccipitale steunkussens van het type Papillon S of L
toegepast worden. Door hun naar buiten wijzende punt verhinderen
zij het wegglijden van het hoofd achter de hoofdsteun.
Kan het hoofd in voldoende mate naar links en rechts gedraaid
worden?
Kan de gebruiker gemakkelijk ademen, eten en slikken?
Doorloop de bovenstaande cyclus opnieuw één of meerdere van deze
vragen met nee moet worden beantwoord.
Pas het systeem opnieuw aan indien zich roodheid of irritatie
voordoet.

Beëindig het gebruik van de hoofdsteun indien de klachten na
opnieuw instellen toch blijven bestaan.

Enkele vaker voorkomende fouten
Ervaring en vaardigheid spelen een belangrijke rol bij het op een juiste
wijze instellen en gebruiken van het systeem. Hieronder volgen enkele
vaker optredende fouten. Dergelijke fouten verminderen het effect van het
gebruik.
Er is tevoren geen goede zithouding gecreëerd
De hele ondersteuning van de romp moet, alvorens te gaan monteren
en instellen, in orde zijn. Indien dit niet het geval is, moeten matige
uitkomsten van de hoofdondersteuning worden verwacht. Voor het gebruik
dient gekeken te worden naar de orthopedische en functionele aspecten
van het zitten. De gebruiker en diens behandelaars dienen dan ook goed
geïnformeerd te zijn omtrent alle aspecten van het zitten.
Bij transfers door derden wordt de hoofdsteun
niet afgenomen of weggezwenkt
Bij alle transfers uit de (rol)stoel waarbij de gebruiker uit de rolstoel getild
wordt, maakt de romp een gelijktijdige beweging naar voren en naar
19

boven. De aanwezigheid van de hoofdsteun is dan zeer belemmerend.
Alvorens transfers door middel van tillen uit te voeren, dient de hoofdsteun
afgenomen of weggezwenkt te zijn.
Het gebruik van de hoofdsteun is plotseling oncomfortabel geworden
Het gebruik van de hoofdsteun kan door de gebruiker vrij plotseling
als oncomfortabel ervaren worden. Het is mogelijk dat zich in de
lichaamsfuncties van de gebruiker wijzigingen hebben voorgedaan. De
gebruiker kan bijvoorbeeld meer dan voorheen naar onderen schuiven.
Het is ook zinnig om eerst na te gaan of de oorspronkelijke instelling
van de hoofdsteun niet verloren is gegaan. Het verloren gaan van de
oorspronkelijke instelling kan het gevolg zijn van een, al dan niet bekende,
slag of stoot tegen onderdelen van de hoofdsteun.
De suboccipitale steunkussens wijzen teveel naar buiten
De gebruiker zal, wanneer de suboccipitale steunkussens overmatig naar
buiten wijzen, het hoofd gemakkelijker kunnen draaien. De steunfunctie
van het systeem gaat dan echter grotendeels verloren.
De suboccipitale steunkussens staan te dicht tegen de nek aan
Het gebruik zal, indien de suboccipitale steunkussens zeer dicht tegen
de nek aan staan, een oncomfortabel gevoel geven. Ook worden de
hoofdbewegingen belemmerd. Er kunnen zelfs beschadigingen optreden
als gevolg van afsluiting van de halsader of van de halsslagader wanneer
het systeem enige tijd de nek ‘toegeknepen’ houdt. Er dient zorgvuldig
op gelet te worden dat geen grote druk wordt uitgeoefend in het gebied
waarin deze vaten zich bevinden.
De boutjes van de hoofdsteun worden beschadigd door
gebruik van niet- oorspronkelijk gereedschap
Voor de Papillon hoofdsteunen worden torxbouten gebruikt. Focal levert
hiervoor een speciale sleutel mee. Gebruik voor het los of vast draaien geen
ander gereedschap; beschadiging van de boutjes zal het gevolg zijn. Aarzel
niet om bij Focal een passende torxsleutel aan te vragen indien een eerder
exemplaar verloren is gegaan.
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De faciale pelotten
Beschrijving
Deze pelotten worden verstrekt om het hoofd
zijwaartse steun te verlenen in het geval een
afwijking naar opzij aanwezig is. Op deze wijze
wordt een betere verticale positie van het
hoofd bereikt. De faciale pelotten helpen ook
te voorkomen dat het hoofd als gevolg van
een asymmetrische tonische nek reflex (ATNR,
een vorm van spastische reflexactiviteit), wegdraait. Met behulp van de
pelotten tracht men hierbij te voorkomen dat een ATNR daadwerkelijk
doorzet. Het corrigeren van aanwezige, ernstige vormen van ATNR is
evenwel lastig en moet niet primair met deze faciale pelotten nagestreefd
worden.
De voor faciale pelotten gebruikte onderdelen worden ook benut voor het
monteren van schakelaars.

Montage van de faciale pelotten
Gebruik voor alle montagewerkzaamheden de speciale,
meegeleverde torxsleutel. Bepaal voor éénzijdige toepassing aan
welke zijde het faciale steunkussen moet worden bevestigd (links of
rechts).

21

• • Verwijder de klemring aan de achterzijde
van de basis van de Papillon door de twee
torxbouten los te draaien.

• • Schuif de wegklapbare montagesteun van
de faciale pelot over de basis van de Papillon
heen. Let er op dat de rode ontgrendelknop
naar boven is gemonteerd.

•• Draai de wegklapbare montagesteunvan de
faciale pelot aan de onderzijde vast m.b.v. de
torxbout.

• • Monteer de montagestang van de faciale pelot
in de wegklapbare montagesteun en draai
deze licht aan, zodat de stang gemakkelijk
versteld kan worden.

•• Monteer het kussen van de faciale pelot op de
montagestang en draai deze licht aan, zodat
het kussen gemakkelijk verplaatst en versteld
kan worden.

22

•• Maak u goed vertrouwd met de
verschillende richtingen waarin
de faciale pelotten versteld
kunnen worden:
•• A Lineaire verstelling (in het
voor/ achterwaartse vlak)
•• B Hoogteverstelling
•• C Rotatie
•• D Zijdelingse verstelling

C

B

A

D

Instellen van de faciale pelotten
•• Bezie met de gebruiker diens typische houdings- en bewegingspatronen.
Kijk ook zorgvuldig naar de gehele houdingsondersteuning. Probeer nu
te achterhalen of activiteit in de romp of ongewenste factoren rond het
zitten negatief inwerken op het gebruik van de faciale pelot.
•• Gebruik uw handen om de gewenste positie van het hoofd te simuleren.
Dit stelt u in staat om te voelen waar de meeste steun gewenst is. Kijk
terwijl u dit doet goed naar de plaats alsmede de grootte van het gebied
waarop steun gegeven dient te worden. Het gebied dat u zoekt moet
voldoende en comfortabel contact kunnen bieden met de faciale pelot.
•• Zorg dat de faciale pelot niet teveel aangedraaid is, zodat u het met
geringe handkracht kunt verstellen. Plaats de pelot op de plaats die u
vond bij het met de hand simuleren. Pas de hoek en de plaatsing aan
om tot een zo gelijkmatig mogelijke verdeling te komen van de druk
die de pelot uitoefent. De gebruiker dient zo mogelijk aan te geven
welke positie comfortabel aanvoelt. Indien nodig kan de plaat in de
langwerpige pelot worden gebogen. Dit maakt het mogelijk om de
contouren van het hoofd van de gebruiker beter te volgen.
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• • De stang van de faciale pelot kan in twee
richtingen versteld worden (hoogte en rotatie).
Beweeg de stang van de faciale pelot zodanig
dat het faciale steunkussen op de gewenste
positie tegen het hoofd steunt.
• • Draai de bout aan de onderzijde van het
wegklapmechanisme vast. Hiermee wordt
zowel de rotatie als de hoogte-verstelling van
de faciale pelot vastgezet.

•• Plaats vervolgens het faciale steunkussen op
de gewenste plaats en in de gewenste positie
tegen het hoofd.

• • Draai de bout aan de buitenzijde van het
faciale steunkussen vast.

Let op! Vermijd het plaatsen van faciale pelotten direct op de
onderkaak, over het oor of kort nabij de oogkas. Pas de instelling
aan indien zich irritatie voordoet. Staak het gebruik als zich
desondanks irritatie blijft voordoen en neem contact op met uw
leverancier of behandelaar.

De staaf waarop de faciale
pelot is bevestigd wordt altijd
B
A
wegzwenkbaar uitgevoerd. Het
zwenkmechanisme bevindt zich
aan de achterzijde van de staaf
en is herkenbaar aan een rode
knop. De staaf is weg te zwenken
door A de rode knop in te drukken,
waarna de staaf ontgrendeld is
en B weggezwenkt kan worden.
Vergrendelen gebeurt eenvoudig door de staaf weer terug te zwenken. Let
erop dat u voelt dat de staaf weer vergrendeld wordt! Het wegzwenken is
vooral nuttig indien de faciale pelot tamelijk voorwaarts op de zijkant van
het hoofd geplaatst is. De aanwezigheid van een wegzwenkbare staaf zal
het maken van transfers vergemakkelijken. De wegzwenkbare staaf kan
ook toegepast worden voor de montage van faciale pelotten of schakelaars
die niet altijd in gebruik zijn.

•• Getracht kan worden om een ATNR te inhiberen (spastische
reflexactiviteit in hoofd, nek en arm af te remmen). In dit geval dienen de
faciale pelotten in een dusdanige positie ingesteld te worden dat het (als
gevolg van de reflexactiviteit) roteren van het hoofd tegengegaan wordt.
Draai nadat de juist plaats is gevonden de boutjes van de faciale pelotten
stevig aan.
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De dynamische
voorhoofdband
Beschrijving
Belangrijk! Lees dit hoofdstuk beslist door alvorens de dynamische
voorhoofdband te gaan gebruiken
De dynamische voorhoofdband is ontworpen
voor personen die moeite hebben om hun
hoofd overeind te houden. De voorhoofdband
biedt steun aan de voorzijde van het hoofd
terwijl meebewogen wordt met het hoofd van
de gebruiker. De dynamische voorhoofdband
(modellen S en L) is een voorziening die
uitsluitend is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met
de Papillon hoofdsteunen. De band dient niet te worden gebruikt in
combinatie met enig ander merk hoofdsteun. De voorhoofdband is bedoeld
als een aanpak van de behoefte aan ondersteuning van het hoofd, terwijl
toch nog bewegingsvrijheid wordt behouden en het comfort voor de
gebruiker toeneemt. Het gebruik van de dynamische voorhoofdband dient
na montage nauwkeurig te worden geobserveerd, teneinde te kunnen
bepalen of verdere aanpassingen nodig zijn.

Alle personen die met het systeem te maken hebben en de
gebruiker in het systeem plaats laten nemen, dienen te worden
geïnstrueerd over de aanpassing van de spanning van de band en
over de juiste plaatsing ervan. Het mag niet kunnen voorkomen dat
de dynamische voorhoofdband over de ogen van de gebruiker of
onder de kin zakt. Het is noodzakelijk dat het systeem op de juiste
wijze kan worden aangepast. Raadpleeg de paragraaf over het
aanpassen in deze handleiding.

De versies
De dynamische voorhoofdband wordt geleverd
in een kleine en een grote variant. Het verschil
zit in de maat van de banden. Bij gebruik van
het systeem kan voorts worden gekozen uit
twee typen voorhoofdbanden, te weten: a) een
model waarbij badstof, dat een optimaal comfort
biedt, wordt gebruikt voor het contact met de
huid en b) een model waarbij neopreen contact met de huid maakt. Het
laatstgenoemde model wordt gebruikt indien meer grip op de huid nodig is
om de band op zijn plaats te houden.

Montage van de dynamische voorhoofdband
Gebruik voor alle montagewerkzaamheden de speciale, meegeleverde
torxsleutel!
• • Draai m.b.v. de torxsleutel de bout van de
steun van het bovenste kussen los.
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Wanneer de dynamische voorhoofdband niet te gebruiken

• • Plaats de dynamische voorhoofdband op de
steun van het bovenste kussen en draai deze
m.b.v. de torxsleutel licht aan.

Gebruik de dynamische voorhoofdband niet bij gebruikers die,
bijvoorbeeld ten gevolge van gedragsstoornissen of verstandelijke
beperkingen, op ongecontroleerde wijze met het hoofd draaien of
aan de koorden van het systeem trekken.

Het instellen van dynamische voorhoofdband
•• Laat de gebruiker zorgvuldig in de meest optimale zithouding in de
(rol)stoel plaatsnemen en stel het systeem zo goed mogelijk in.
Bezie zonodig de voorgaande instructies omtrent het instellen van de
hoofdsteun. Schuif de voorhoofdband, met de geplooide zijde naar
buiten, over het hoofd en plaats de band op een comfortabele wijze
boven de wenkbrauwen.
•• Plaats de voorhoofdband net boven de
wenkbrauwen. Het koord dient recht naar
achteren getrokken te worden.

90º

Gebruik de dynamische voorhoofdband niet bij gebruikers die om
andere redenen (bijvoorbeeld een heel lastige positie van het hoofd,
aandachtsstoornissen) voortdurend toezicht nodig hebben en
waarbij dit toezicht niet kan worden gegarandeerd.
Gebruik de dynamische voorhoofdband niet in combinatie met
hoofdsteunen van andere leveranciers.
De dynamische voorhoofdband kan in een aantal gevallen niet
gecombineerd worden met faciale pelotten. Dit is met name het
geval bij personen die veelvuldig bewegen en waarbij de
voorhoofdband over het faciale steunkussen blijkt te schuren.

•• Pas de spanning van het koord aan met gebruikmaking van de
spankogels. De spanning moet dusdanig zijn dat een voortdurend
contact van de band met de huid bestaat.
•• NB: de spanning moet niet zo hoog zijn dat er drukplekken op het
voorhoofd ontstaan. Let op rode plekken of irritaties in het gebied waarop
de voorhoofdband aangrijpt. De spanning mag ook niet zo gering zijn dat
de voorhoofdband over de ogen of neus van de gebruiker zakt!
•• Een goede indicatie wordt gegeven door de plooien van de dynamische
voorhoofdband: deze mogen niet te strak staan.
•• Blijf gedurende het aanvankelijke gebruik de gebruiker goed observeren.
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Vaker voorkomende fouten bij het instellen
van de dynamische voorhoofdband
Probleem: de dwarsstang aan de achterzijde
wijst te zeer omlaag. Dit maakt dat de band over
oren en ogen schuift.
Oplossing: verdraai de dwarsstang door de
klemring waarin deze zich aan de achterzijde
bevindt los te draaien. Plaats de dwarsstang
hoger door deze meer omhoog wijzend vast
te zetten. Controleer de spanning van het koord.

Probleem: de dwarsstang aan de achterzijde
wijst te zeer omhoog, met als gevolg dat de band
van het hoofd af schuift.
Oplossing: verdraai de dwarsstang door de
klemring waarin deze zich aan de achterzijde
bevindt los te draaien. Plaats de dwarsstang
lager door deze meer omlaag wijzend vast te
zetten. Pas de spanning van het koord opnieuw
aan.

Belangrijk!
Ernstig letsel of verstikking als gevolg van afsluiting van de
luchtwegen kan optreden indien de voorhoofdband onjuist wordt
toegepast. Alle personen die betrokken zijn bij het gebruik van de
dynamische voorhoofdband dienen geïnstrueerd te zijn over het
juiste gebruik ervan.

Omhoog

Bout

Let goed op de gebruiker wanneer het systeem op diens hoofd in
gebruik is.
De spanning van de band wordt gecontroleerd door middel van de
bandstoppers die zich aan de zijkanten van het systeem bevinden.
De spanning dient niet zo groot te zijn dat er door overmatige druk
roodheid van het voorhoofd ontstaat. De band dient evenmin zo los
te zitten dat deze op enig moment over de ogen, neus of kin kan
zakken!
Stop het gebruik van het systeem onmiddellijk wanneer de
gebruiker een oncomfortabel gevoel, wegschuiven, roodheid of
irritatie ervaart.
Laat alle personen die bij gebruik van het systeem betrokken zijn
trainen in het gebruik ervan.

Bout
Omlaag

Zoek de meest deskundige hulp, meestal van een ervaren
behandelaar of leverancier, indien aanpassingen aan het systeem
noodzakelijk zijn.

Probleem: de bandstopper bevindt zich te dicht bij een katrol. Dit beperkt
de mogelijkheden van de gebruiker om het hoofd te wenden.
Oplossing: breng de bandstopper dichter bij de voorhoofdband.
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Garantiebepalingen
Voor dit product verlenen wij garantie volgens de onderstaande
voorwaarden:
Artikel 1
Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en
met 14 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden
vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In het geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot
12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van
12 maanden.
Artikel 2
De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt
teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad.
Gebrekkige onderdelen worden volgens het inzicht van Focal Meditech
BV hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
Artikel 3
Het gebrek moet terstond worden gemeld om mogelijke verdere schade
te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen
twee maanden na vaststelling is gemeld.
Artikel 4
Voor een beroep op garantie dient het op naam gestelde aankoopbewijs of
het op naam gestelde afleverbewijs met aankoop en/of leveringsdatum te
worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te
worden overlegd.
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Artikel 5
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend maatafwijkingen, die voor de
waarde, deugdelijkheid of functionaliteit van het product onbeduidend
zijn.
Artikel 6
De garantie heeft geen betrekking op de schade ontstaan door
onzorgvuldig gebruik of door gebruik ten behoeve van andere
gebruiksdoeleinden dan waarvoor het product is ontworpen.
Artikel 7
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
1) Chemische en elektrochemische inwerking van water of andere
vloeistoffen.
2) Abnormale milieuomstandigheden in het algemeen.
3) Voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden waaronder
ongebruikelijke drukken en versnellingen.
4) Contact met agressieve stoffen.
5) Verwaarlozing.
6) Enige andere oorzaak van buitenaf, bijvoorbeeld stoten of de gevolgen
van aanrijding.
Artikel 8
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie
of montage, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de
handleiding voor gebruik.
Artikel 9
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of deskundig zijn, of
wanneer het product werd voorzien van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Het recht op garantie
vervalt eveneens indien merk- of serienummers zijn verwijderd.
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Artikel 10
Herstel ter plaatse binnen 14 dagen wordt nagestreefd. Reparatie ter
plaatse kan evenwel alleen worden gevergd indien het een gering defect
betreft, zulks ter beoordeling door Focal Meditech BV of haar gemachtigde,
en vervoer van het hulpmiddel naar een werkplaats kan noodzakelijk zijn..
Artikel 11
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect
herhaaldelijk mislukt of de herstellingskosten disproportioneel zijn wordt
in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In
geval van vervanging behouden wij ons het recht voor om een vergoeding
te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.

van wederverkoop is de wederverkoper de partij die garantie dient te
verlenen.
Focal Meditech BV hecht een groot belang aan het goed functioneren van
haar producten, die veelal ten dienste staan van personen met aanzienlijke
beperkingen. Overleg omtrent defecten aan- of disfunctioneren van het
product ten gevolge van factoren die niet in de garantievoorwaarden
beschreven staan wordt ten zeerste aangeraden. De servicefaciliteiten van
Focal Meditech BV of haar gemachtigden staan de gebruiker ook na de
garantietermijn ter beschikking.

Artikel 12
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn
noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. Dit met
uitzondering van het deel van het product dat onderwerp was van
herstelling. Op herstellingen geeft Focal Meditech BV een garantie van 12
maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
Artikel 13
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen maken geen deel uit van het
standaard product zoals dit is gedocumenteerd in de handleiding. Focal
Meditech BV zal trachten om defecten aan individuele aanpassingen te
behandelen conform de garantiebepalingen voor het standaard product.
Noodzakelijke of gewenste individuele aanpassingen maken evenwel geen
deel uit van de garantiebepalingen.
Artikel 14
Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet
overdraagbaar aan derden.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in
gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt
gebracht dient de gebruiker na te gaan of de gebruikscondities aldaar in
overeenstemming zijn met de vastgelegde gebruikscondities. In het geval
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Overeenstemming
met normen

Contactinformatie
De modulaire hoofdsteun Papillon wordt gefabriceerd door:

Dit product is ontwikkeld met inachtneming van de geldende
normen die van toepassing zijn op medisch hulpmiddellen.

Focal Meditech BV
Droogdokkeneiland 19
5026 SP Tilburg
Nederland
Tel.:		
Fax:		
E-mail:		
Internet:
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013-533 31 03
013-533 50 04
info@focalmeditech.nl
www.focalmeditech.nl
www.focalhoofdsteun.nl
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