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INLEIDING

Dit is de gebruikershandleiding van de op een rolstoel, stoel of op een
verrijdbaar onderstel gemonteerde dynamische armondersteuning
SLING (hierna: SLING). De SLING wordt gefabriceerd en geleverd door
FOCAL Meditech, een bedrijf dat is gespecialiseerd in lichaamsonder-

steuningen. 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
effectief kunnen gebruiken van de dynamische armondersteuning. U
weet zodoende wat u van de dynamische armondersteuning wel en
niet kunt verwachten, leert in hoofdlijnen hoe deze ingesteld moet
worden, en waar u in het gebruik op moet letten. Ook vindt u alle
informatie om met de leverancier in contact te kunnen treden. Leest
u deze informatie aandachtig: goede kennis van het hulpmiddel leidt
tot een betere inzet ervan en tot betere gebruiksresultaten. Het is zinnig om ook de personen in uw omgeving, bijvoorbeeld diegenen die
mogelijk bij uw verzorging betrokken zijn, deze handleiding te laten
lezen!



VOOR WIE IS DE SLING BEDOELD?

De SLING is bedoeld voor alle personen die door een geringe spierkracht of door neurologisch uitval de onderarm en hand niet goed
meer kunnen positioneren en gebruiken. Voor de toepassing dient
men nog enige inzetbare functies in de schoudergordel en bovenarm
te hebben, alsmede nog enige inzetbare handfunctie (grijpen, manipuleren). De armondersteuning kan ook goed ingezet worden door
gezonde personen die met sterk belastende werkhoudingen te maken
hebben. De ’SLING’ kan één- of tweezijdig ingezet worden. De vraag
of één of twee dynamische armondersteuningen gebruikt worden
is afhankelijk van diverse factoren, zoals de individuele beperkingen
en mogelijkheden van de gebruiker en diens gebruiksbehoeften. De
gebruiker van de SLING kan in allerlei omgevingen actief zijn: thuis,
op school, op een werkplek, in een instelling of buitenshuis. De SLING
kan tevens op therapeutische wijze ingezet worden, bijvoorbeeld door
de gebruiker te laten werken met een allengs groter bereik of tegen
weerstand in.
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 hiernaast
getoond veiligheidssymbool gemarkeerd.



WERKINGSPRINCIPE VAN DE SLING

De dynamische armondersteuning SLING is een assenstelsel waarlangs een koord geleid wordt. Het koord verbindt een armopvang met
een contragewicht. De SLING kent altijd een bevestigingspunt aan de
‘vaste’ wereld (stoel, rolstoel of onderstel). De onderarm rust in de
armopvang, en de SLING kan nu grotendeels het gewicht van de arm
dragen en de schoudergordel ontlasten. Het contragewicht helpt vervolgens om bewegingen van de arm en hand tegen de zwaartekracht
in mogelijk te maken.

Dynamische armondersteuningen worden met name gebruikt door
personen met een beperkte spierkracht in de schoudergordel of arm
ten gevolge van neurologische of orthopedische aandoeningen in
deze regionen. Met inzet van eigen restvermogens kan men de hand
zodoende toch daar brengen waar deze nuttig is. Reiken, grijpen en
verplaatsen en met de hand allerlei dagelijkse activiteiten uitvoeren
wordt nu weer mogelijk. De SLING werkt zowel in het horizontale als
in het verticale vlak en behoeft geen elektrische bekrachtiging. Een
typisch kenmerk van de SLING is, dat het gehele ophangsysteem de
arm van de gebruiker van bovenaf benadert. Onder de arm bevinden
zich zodoende, anders dan bij andere types armondersteuningen, geen
onderdelen die ruimte innemen. Armondersteuningen van dit type
hebben een goede geschiktheid indien de voorziening in conflict zou



kunnen komen met objecten zoals een werkblad, stuurkast, leuning of
toetsenbord. De SLING kent hierdoor een gebruikersgroep met eigen
mogelijkheden en wensen.
Zoals alle armondersteuningen van FOCAL Meditech, kent de voorziening een zeer robuuste constructie en een heel geringe speling in de
verschillende assen. De assen zijn voorzien van een zeer hoogwaardige
lagering. Hierdoor verlopen bewegingen heel licht. Door de lichte loop,
gecombineerd met een goede pasvorm en een grote instelbaarheid
wordt een heel geringe krachtsinspanning van de gebruiker gevraagd.
De SLING is goed aanpasbaar; indien nodig worden individuele varianten vervaardigd.



DE ONDERDELEN
BESCHRIJVING

Hieronder worden de onderdelen van de SLING vanaf de arm van de
gebruiker beschreven.
•	Bij gebruik bevindt de arm van de
gebruiker zich in de armopvang.
De armopvang bestaat doorgaans
uit twee onderdelen van leer, te
weten een polsstuk en een elleboogstuk. Het polsstuk kan zonodig vervangen worden door een gecombineerd pols/ handstuk.
Soms wordt alleen een los polsstuk gebruikt.
•	De gecombineerde armopvang
kent een kantelverstelling in de
b
vorm van een staaf (a). Met deze
kantelverstelling wordt de balans
a
van de onderarm ingesteld. De
staaf is op zijn beurt middels een
klosje (b) verbonden met een koord. Dit klosje is niet noodzakelijk indien alleen een los polsstuk wordt gebruikt.
•	Het koord loopt via een lineaire
geleiding (de horizontale geleidearm) en diverse katrollen naar
het contragewicht in de verticale buis. De lineaire geleiding is
opvouwbaar uitgevoerd zodat het
systeem tijdens vervoer compact meegenomen kan worden of
compact kan worden gestald wanneer het niet gebruikt wordt.



•	Aan de lineaire geleiding
bevindt zich een wagentje dat
heen en weer bewogen wordt.
De functie van het wagentje is,
er voor te zorgen dat het koord
bij alle voor / achterwaartse
bewegingen een loodrechte hoek ten opzichte van de lineaire
geleiding blijft maken. Hiermee worden krachten met een ongewenste richting op de onderarm van de gebruiker voorkomen.
•	De lineaire geleiding is aan het
rotatie-element bevestigd. Dit
rotatie-element verbindt de
lineaire geleiding met de koker
en maakt draaiing van de lineaire geleiding ten opzichte hiervan in het horizontale vlak mogelijk.
•	Bovenop de koker en onderaan
het rotatie-element bevinden
zich de onderdelen waarmee de
a
rotatie begrensd kan worden.
b
Hiertoe bevindt zich een kunststof stop in de onderzijde van
het rotatie-element (a) en in
gaten aan de bovenzijde van de koker kunnen op nader te kiezen
plaatsen metalen pinnen in de ingeboorde gaten (b) geplaatst
worden. Met de lineaire geleiding kunnen vervolgens alleen
rotatiebewegingen binnen het begrensde traject uitgevoerd worden. Het doel hiervan is dat men, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen wanneer de gebruiker deuren passeert, niet in een ongewenst traject gaat bewegen. Deze begrenzing is optioneel.



•	Direct onder het rotatie-element,
aan de achterzijde van de koker,
bevindt zich een pal met een veer.
Deze pal maakt het mogelijk om
de rotaties volledig te blokkeren.
De voorziening wordt bijvoorbeeld gebruikt tijdens het vervoer van de gebruiker in een bus,
waarbij door krachten van buitenaf de lineaire geleiding heen en
weer kan gaan zwaaien. Het blokkeren van de rotatie is in diverse posities mogelijk. Deze blokkering van rotaties is optioneel.
•	In de koker bevindt zich het contragewicht (a). Dit contragewicht
a
kan na levering extra verzwaard
worden. Hiertoe bevinden zich
b
drie losse gewichten in de koker
in de vorm van ronde, platte
schijven. Deze ‘groeigewichten’ (b) kunnen onderaan het contragewicht gehangen worden. Deze voorziening is eveneens optioneel.
•	De onderzijde van de koker wordt
in de instelunit geplaatst die zich
bevindt op de bovenzijde van
de adapter voor montage op de
stoel, rolstoel of het verrijdbare
onderstel. De eerdergenoemde
instelunit zorgt er voor dat de koker altijd loodrecht ten opzichte
van het grondoppervlak kan worden uitgelijnd. Voor de uitlijning
zorgt een drietal instelringen. De uitlijning voorkomt dat de arm
onder normale omstandigheden ongewenst naar binnen of naar
buiten zwaait.



MONTAGE VAN DE SLING

Na uitgebreide proefpassing en evaluatie wordt de dynamische
armondersteuning door FOCAL Meditech op de gekozen voorziening
geplaatst. Dit plaatsen is individueel maatwerk. Ook het overzetten
van de SLING op een nieuwe voorziening dient door FOCAL Meditech
te gebeuren.
INSTELLEN VAN DE SLING

Let op! Voor u de SLING gaat instellen, dienen de zitelementen van de (rol)stoel in de meest gangbare actieve zithouding
geplaatst te worden.

Horizontaal stellen.

Allereerst dient de instelunit die bovenop de
adapter is gemonteerd horizontaal te worden
gesteld met behulp van de bijgeleverde waterpas
en inbussleutel. Dit instellen gebeurt door de
centrale inbusbout binnenin de instelunit los te
draaien.
De waterpas wordt nu bovenop de instelunit
geplaatst en vervolgens wordt met behulp van
de drie instelringen een exact horizontale positie
gezocht. Draai de centrale inbusbout nu weer
vast. De koker kan nu in de instelunit geplaatst
worden. Zowel op de instelunit als op de koker
bevindt zich een pijl. Deze beide pijlen dienen
tegenover elkaar te staan.
Zodoende wordt voorkomen dat de lineaire
geleiding zich kan bewegen in een gebied waarin
beweging niet gewenst is. De hoogte van het
systeem kan nu ingesteld worden door middel van de knop die zich onderaan de instelunit
bevindt.



Instellen rotatiebegrenzing.

Stel nu, indien gewenst, het werkgebied in.

Doe dit door het moertje achterop en bovenaan de koker los te draaien.

Draai vervolgens met de bijgeleverde inbussleutel (2,5 mm.) de inbusbout los die u onder
het moertje aantrof. Deze inbusbout borgde
eerder het rotatiemechanisme.
Tenslotte moet de trekpal, waarmee het rotatie-element volledig geblokkeerd kan worden,
ontgrendeld worden. Doe dit door de trekpal
uit te trekken en een kwart slag te draaien.
Het rotatiemechanisme, bevestigd aan de
lineaire geleiding, kan nu omhoog getrokken
worden.
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Bovenop de koker bevindt zich een gatenpatroon (a) waarin op de door u gewenste
plaatsen kleine metalen pinnen (b) geplaatst
kunnen worden.

a
b

Onderop het rotatie-element bevindt zich
een rotatiestop, die zich tussen de twee
blokkeringspinnen beweegt. Deze stop en
pinnen beperken de uitslag van de SLING,
waardoor de arm niet in een ongewenst
werkgebied kan komen.
Plaats de rotatie-unit met de lineaire geleiding weer terug op de koker.
Let op dat de rotatiestop aan de bovenzijde tussen de twee blokkeringspinnen valt. Draai het boutje weer geheel aan, tot dit aan de binnenzijde vast zit tegen het rotatie-element. Draai nu het boutje drie
hele slagen terug en draai het moertje weer hierop vast ter borging.

Balansarm instellen.

De gewenste balans van de onderarm kan ingesteld worden door het
klosje ten opzichte van de staaf te verschuiven. Zoek een dusdanige
balans dat de onderarm in de draagelementen gemakkelijk omhoog en
weer terug gekanteld kan worden.
Het verschuiven van het klosje
gebeurt door een inbusboutje
aan de onderzijde ervan los te
draaien. Verschuif de staaf in het
klosje, en draai het inbusboutje
weer vast.
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Hoe meer het klosje naar achteren (richting elleboog) geplaatst wordt, hoe gemakkelijker arm en
hand omlaag gekanteld worden.

Plaatst men het klosje meer naar voren, richting
pols, dan worden arm en hand gemakkelijker
omhoog gekanteld.
De instelling dient zodanig te zijn, dat de onderarm
in de laagste positie op de armlegger of desgewenst op de schoot van de gebruiker kan rusten.
Aanpassen van het contragewicht.

Door middel van de optioneel meegeleverde
groeigewichten kan het contragewicht aangepast worden. Indien gekozen, zijn er drie
groeigewichten meegeleverd. Deze groeigewichten bevinden zich onderin de verticale
koker. Om hinderlijk rammelen te voorkomen
zijn zij aanvankelijk aan elkaar gemonteerd.
Om het contragewicht aan te passen doorloopt u de volgende stappen:
1)	Klap de lineaire geleiding in als
beschreven op bladzijde (15).
2)	Verwijder de koorden van de geleiderollen nabij het knikmechanisme
(a). Hierdoor verplaatst het contragewicht zich naar de onderste
positie van de koker (b).
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a

b

3)	Onderin de koker (via de opening) is nu
de onderzijde van het contragewicht (a)
zichtbaar. De drie groeigewichten (b)
waren al eerder zichtbaar.
4)	Roteer met behulp van een kleine
schroevendraaier via de opening het
contragewicht, tot de inbusbout van het
contragewicht bereikbaar wordt.
5)	Het contragewicht (a) is op dit moment
a
c
over het bovenste groeigewicht (b)
b
gezakt. Dit groeigewicht kan nu aan het
contragewicht bevestigd worden door
de onderste inbusbout (c) in het contragewicht vast te draaien. Op dit moment
zijn nog alle groeigewichten aan het contragewicht gekoppeld.
6)	Per groeigewicht wordt circa 100 gram
aan het contragewicht toegevoegd. U
groeigewicht 1
groeigewicht 2
kunt nu kiezen om één, twee of drie
groeigewicht 3
groeigewichten toe te voegen. Indien
u de inbusbout in groeigewicht één losdraait ontkoppelt u de onderliggende
gewichten en voegt u uitsluitend groeigewicht één toe. Indien
u de inbusbout in groeigewicht twee losdraait ontkoppelt u het
onderste gewicht en voegt u groeigewicht één en twee toe.
Indien u de inbusbout in groeigewicht drie losdraait, ontkoppelt
u het laatste groeigewicht en voegt u groeigewicht één, twee en
drie toe aan het contragewicht.
7)	Leg de koorden weer over de geleiderollen.
8)	Vouw de lineaire geleiding weer uit zoals beschreven op bladzijde
15. Beoordeel nu de werking van het aangepaste contragewicht.
9)	Indien de werking van het contragewicht nog niet naar wens is
kunt u de stappen 1 tot en met 8 herhalen om het juiste gewicht
te bereiken.
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HET GEBRUIK VAN DE SLING

Het gebruik van de SLING wordt bepaald door de individuele behoeftes en wensen van de gebruiker, alsmede door de omgeving waarin
deze van het hulpmiddel gebruik wil maken. De met behulp van de
dynamische armondersteuning uitvoerbare activiteiten zijn ongelimiteerd. In de ADL sfeer gaat het vooral om het zelfstandig eten en drinken en om handelingen zoals gezichts- en gebitsverzorging en voorzieningen als een bril of gehoorapparaat aan het hoofd bereiken. Veel
voorkomende activiteiten zijn schrijven, computergebruik, het doen
van arbeidsmatige taken, het doen van huishoudelijke activiteiten, kinderverzorging, spelen en het doen van hobbyactiviteiten. Echter, ook
bij alledaagse handelingen zoals schakelaars en drukknoppen gebruiken en apparatuur bedienen is de SLING inzetbaar. Frequent wordt de
dynamische armondersteuning gemonteerd op een handbewogen of
elektrische rolstoel; montage op een werkstoel komt eveneens vaak
voor.
Voor het dagelijks gebruik zijn de navolgende handelingen van belang:
•	Afnemen. De SLING kan desgewenst van de instelunit afgenomen worden. Dit gebeurt door de
hendel op de instelunit één slag
te draaien.

•	Trek de SLING nu rechtstandig omhoog.
De SLING kan vervolgens op een andere
voorziening of op de bijgeleverde grondplaat geplaatst worden. Het laatste wordt
gedaan indien men de SLING enige tijd
niet wenst te gebruiken.
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•	Blokkeren. Tijdens vervoerssituaties kan het gewenst zijn om de
rotatie van de lineaire geleiding te blokkeren. Doe dit door de
trekpal bovenaan de koker uit te trekken en een kwartslag te draaien. Roteer
de lineaire geleiding enigszins, tot deze
blokkeert. Om de blokkering op te heffen
trekt u de trekpal weer naar buiten en
draait deze wederom een kwart slag aan.
 erkleinen
V
Om de SLING (bijvoorbeeld gedurende opslag) te verkleinen kan de
lineaire geleiding neergeklapt worden:
•

 ovenop de lineaire geleiding bevindt
B
zich een schuifplaat met draaiknoppen. Draai de voorste knop één slag
los, en draai de achterste knop los tot
de onderste rand van die knop boven
de schuifplaat uitsteekt.
•	De schuifplaat kan nu naar voren
geschoven worden.

•	Vervolgens kan de lineaire geleiding
neergeklapt worden. Het opklappen
gebeurt in omgekeerde volgorde; steun
hierbij het uiteinde van de lineaire
geleiding. Let er gedurende het gebruik
op dat de twee knoppen van de schuifplaat volledig aangedraaid zijn.
Als gedurende het gebruik blijkt dat de assistentie door middel van de
contragewichten niet meer voldoet dient contact te worden opgenomen met FOCAL Meditech.
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WAARSCHUWING

Let er bij het passeren van deuren op dat de lineaire geleiding zich niet buiten het vlak van de rolstoel bevindt en de
deuropening kan raken.
Let er bij het bewegen van de lineaire geleiding in de directe nabijheid
van andere personen op niet tegen deze personen aan te stoten.

ONDERHOUD

De dynamische armondersteuning vraagt weinig onderhoud. Het hulpmiddel kan met behulp van een vochtige doek en een niet-agressief
reinigingsmiddel worden gereinigd.

GARANTIE
ALGEMEEN

Deze garantiebepalingen maken deel uit van de Algemene Voorwaarde
van FOCAL Meditech. Bij de Garantiebepalingen dient het in de
Algemene Voorwaarden gestelde in acht te worden genomen.
De onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn
99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. Het in de handel brengen en
toepassen van medische hulpmiddelen worden voorts nader geregeld
in Richtlijn 93/42/EEG en het KB 243 van 30 maart 1995. De daaruit
voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de garantievoorwaarden
van de wederverkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Garantietermijnen en -bepalingen kunnen verlengd of gewijzigd worden indien zulks schriftelijk en met inachtneming van de wettelijke
bepalingen is overeen gekomen.
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
geproduceerd en gemonteerd. Het kan desondanks voorkomen dat
er een defect optreedt. FOCAL Meditech zal dit op verzoek herstellen,
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zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het
product wordt zodoende niet negatief beïnvloed.
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 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.
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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.
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 waar		
onder 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.
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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.
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, 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.
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 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 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.
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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 (o.a. spanning, klimaatomstandigheden) in overeenstemming
zijn met de vastgelegde gebruikscondities. In het geval van wederverkoop is de wederverkoper de partij die garantie dient te verlenen.
FOCAL Meditech 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 tengevolge van factoren die niet in de garantievoorwaarden beschreven staan wordt ten zeerste aangeraden.
De servicefaciliteiten van FOCAL Meditech staan de gebruiker ook na
de garantietermijn ter beschikking.
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CE KEURMERK

Dit product is CE goedgekeurd en voldoet aan de Europese
richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

CONTACTINFORMATIE
De dynamische armondersteuning SLING en bijbehorende
accessoires worden gefabriceerd en geleverd door:

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