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Beste klant,

Beste klant! Bedankt voor het kiezen van 
een ATO FORM valhelm! U ontvangt 
vandaag het door ons gemaakte 
proefmodel. Dit stappenplan is ontworpen 
om u te helpen het proefmodel goed 
te gebruiken voor het behalen van de 
beste pasvorm. Mochten er tijdens de 
proefpassing vragen rijzen die niet in deze 
handleiding worden beantwoord, kunt u 
ons e-mailen. Wij helpen u graag verder: 
info@ato-form.nl

Voorwoord

Lees de instructies alstublieft aandach-
tig door en gebruik het proefmodel 
waarvoor het bedoeld is.
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Algemene instructies

2  Inhoud

Inhoud
Algemene instructies

Mogelijke wijzigingen of afwijkingen 
moeten worden aangegeven op het 
proefmodel of op de bijgevoegde schets. 
Bij cruciale afwijkingen zijn duidelijke foto’s 
praktisch en handig. Hierdoor wordt het 
aanpassen naar een goed passende valhelm 
eenvoudiger.
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Let op!

Het proefmodel is de voorloper van 
het eindproduct. De hulpstrips voor de 
B- of C-maten uitgezonderd, mogen 
er geen wijzingen in het proefmodel 
worden aangebracht. Geef slechts de 
vereiste wijzigingen goed leesbaar aan 
op het proefmodel (gebruik bijv. een 
permanent marker) .
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Product overzicht
Modellen

Product overzicht

Modellen

„A“ maat (binnenkant)

1. Valhelmring incl. voorhoofd bescher-
ming

2. Achterhoofdplaat

3.  Schuimstrips als „op-de-plaats-houder“ 
waar later de leren binnenvoering komt. 

„B“ en „C“ maat

Tijdelijke hulpstrips voor „B“ en „C-
maten.

Let op:

Alle opgegeven maten zijn  
binnenmaten!

Voorkant Achterkant

Modellen 
Starlight® Base
Starlight® Secure
Starlight® Secure Leder
Starlight® Secure Evo

Starlight® Protect 
Starlight® Protect Plus 
Starlight® Go Sport 
Starlight® Go Sport Plus

In het verdere verloop van deze handleiding 
tonen we u het proefmodel van de Star-
light® Protect / Protect Plus bzw. Go Sport 
/ Go Sport Plus. 

De instructies zijn op alle modellen van 
toepassing. Illustraties van andere modellen 
wijken op cruciale punten niet af. 

Daarom hebben we geen illustratie van 
ieder model. Houd er rekening mee dat de 
illustraties vergelijkbaar maar niet identiek 
zijn aan andere modellen. 
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De juiste pasvorm

De binnenmaat (A) van het proefmodel 
correspondeert met de door u opgegeven 
maten en specificeert de uiteindelijke 
afmeting van de afgewerkte valhelm. De 
losjes bevestigde schuimstrip fungeert als 
tijdelijke ‚op-de-plaats-houder’waar later de 
lederen binnenbekleding wordt gebruikt.

Deze strip mag in geen enkel geval worden 
verwijderd. Indien de opgegeven omtrek 
correct is, zal het proefmodel passen zonder 
druk of tussenruimte op het hoofd.

Het proefmodel zit in juiste positie 
als de hoofd beschermring: (1) (zie 
afb.) precies boven de wenkbrauwen 
zit en de achterkant van het hoofd 
(achterhoofdsbeen) goed is bedekt (2).

De juiste pasvorm

Achterhoofdsbeen

„A“-maat hoofdomtrek op  
wenkbrauwhoogte

Stap 

1
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Controleer hoofdomtrek („A” maat)

Controleer hoofdomtrek („A” maat)

Veranderingen aan het proefmodel 
kunnen direct op het schuim worden 
gemarkeerd. Breng géén wijzigingen aan 
het proefmodel, verwijder niet het witte 
schuim dat als‘op-de-plaats-houder’is 
aangebracht.

Tijdens de passing kan het volgende gebeuren:

Het proefmodel is te groot...

Als het proefmodel te los zit bij de „A“ 
maat (te grote tussenruimtes), markeer 
dit op het proefmodel en geef de exacte 
afmetingen door.

Het proefmodel is te klein...

Mocht het niet mogelijk zijn het proefmodel 
in de juiste positie (wenkbrauwhoogte) 
te brengen, of als er tijdens het opzetten 
drukpunten op het hoofd van de zorgvrager 
zichtbaar zijn, dan kan worden aangenomen 
dat de omtrek van de valhelm te klein is. 

Controleer uw eerdere metingen met 
behulp van ons maatformulier en corrigeer 
ze op het bijgevoegde aanpassingsformulier 
achterin deze handleiding.

De oren moeten vrij liggen tijdens de 
passing. Indien dit niet het geval is 
moet de oor hoogte aangepast worden. 
Raadpleeg stap 4 op pagina 10 in deze 
handleiding. 

Stap 

2



B C

Pagina  8/16

Passing en correctie van de braces 
bovenop („B“ en „C“ maat)

De tijdelijke hulpstrips simuleren B en C 
maat die bij de bestelling zijn doorgegeven. 
Verwijder de hulpstrips niet, ook niet bij 
afwijkingen, omdat dit de aanpassing 
moeilijker kan maken.

Bij correct opgegeven afmetingen liggen 
de strips dicht tegen de bovenkant van het 
hoofd.

Passing en correctie van de braces  
bovenop („B“ en „C“ maat)

Line Measurement „A“

Stap 

3
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Het volgende kan zich voordoen:

Hulpstrips te lang...

Als één of beide hulpstrips niet goed 
passen, markeer dan het verschil dat 
verwijderd moet worden op de strip.

Hulpstrips te kort...

Als het proefmodel niet in de juiste positie 
gebracht kan worden (wenkbrauwhoogte), 
zijn de hulpstrips waarschijnlijk te kort. 
Als één van de twee hulpstrips correcte 
plaatsing verhindert, doe dan het volgende:

1. Snij de te korte hulpstrip door.

2. Breng het proefmodel in juiste positie.

3. Vul de resterende ruimte op zodat de 
strook dicht tegen het hoofd zit met 
behulp van bijvoorbeeld plakband o.i.d.

4. Vermeld op de hulpstrip of op het 
aanpassingsformulier de exacte afmeting 
waarmee de „B“ of „C“ maat moet 
worden verlengd.

Let op!

Alleen indien nodig mogen de 
hulpstrips bovenop het hoofd worden 
doorgesneden. 

Verwijder de hulpstrips van het 
proefmodel niet!

Passing en correctie van de braces 
bovenop („B“ en „C“ maat)
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Controleer oor hoogte

Controleer oor hoogte

Veranderingen aan het proefmodel 
kunnen direct op het schuim worden 
gemarkeerd. Breng géén wijzigingen aan 
het proefmodel.

Oren zijn vrij en worden 
niet samengedrukt.

De oren moeten vrij zijn. Als de oren 
samengedrukt worden terwijl het 
proefmodel goed in positie zit, markeer 
dan op het proefmodel hoe de oor hoogte 
aangepast moet worden.

Stap 

4
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Wijzing de riemen of het proefmodel 
niet. 

Besproken wijzingen in de positie van 
de riemen kunnen op het proefmodel 
aangegeven worden. 

Gebruik geen markeerstift of iets 
vergelijkbaars voor het aanbrengen van 
wijzigingen aan de riemen. Gebruik 
materiaal dat makkelijk verwijderd kan 
worden, zoals post-its of spelden.

Veel modellen zijn uitgerust met Y-riemen 
(5) en (6) die bij het proefmodel geleverd 
worden.

Controleer pasvorm en riem lengte
Step 

5

Zorg er bij het instellen van de riemlengte 
(lengte en hoek) voor dat de oren vrij zijn en 
niet worden afgekneld door de riemen. De 
kinriem moet goed aansluiten maar mag niet 
knellen. 

Let er bij gebruik van een kinbeschermer op 
dat deze goed op de kin zit. 

Gebruik spelden o.i.d. als de positie van de 
kinbeschermer aangepast moet worden. 

Controleer pasvorm en riem lengte

Kinriem sluit aan maar 
zit niet te strak, oren 
zijn vrij.
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Aanpassingsformulier, Retour

Haal het aanpassingsformulier uit de 
handleiding en vul deze volledig in. Oor 
hoogte correcties kunt u aangeven op het 
proefmodel of op de schets. 

Bij belangrijke (grote) afwijkingen zijn foto’s 
uit verschillende posities heel praktisch. 
Dat maakt het aanpassen naar een goede 
passende valhelm veel eenvoudiger!

Aanpassingsformulier

Na voltooiing van de aanpassing stuurt 
u het proefmodel met wijzigingen, 
het aanpassingsformulier, evt. foto’s, 
opmerkingen en klantgegevens naar het 
volgende adres: 

ATO FORM GmbH 
Zur Lauterhecke 34 
63877 Sailauf

DUITSLAND

Voor vragen neemt u contact op met ons 
verkoopteam. 

We zien ernaar uit met u samen te werken!

We bieden u snelle en goede service bij het 
leveren van uw valhelm!

Retour
Stap 

7

Stap 

6
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Aanpassingsformulier

Naam/Firma:  ……………………………………………………………………………

Klantnummer:  ……………………………………………………………………………

Naam cliënt:  ……………………………………………………………………………

Telefoon:  ……………………………………………………………………………

Datum/Handtekening: ………………………………………………………………………  

Uw gecorrigeerde meting:

A = _____ cm  
(Hoofdomtrek: wenkbrauwlijn - over het 
 achterhoofdsbeen)

B = _____ cm  
(Over het hoofd – midden wenkbrauwlijn 
 hoogte A-lijn tot achterhoofdsbeen)

C = _____ cm  
(Over het hoogste punt van het hoofd –   
A-lijn links tot A-lijn rechts)

D = _____ cm  
(Onder het kin door van A-lijn links naar  
A-lijn rechts)

*Achterhoofdsbeen

Hoofdomtrek 
(„A“ maat)

Braces bovenop 
(„B“ maat)

Braces bovenop 
(„C“ maat)

❍ Goed

❍  Te kort

❍	 Te lang

❍ Goed

❍  Te kort

❍	 Te lang

❍ Goed

❍  Te kort

❍	 Te lang

Geef de te wijzigen afmetingen aan op het proefmodel of hieronder.
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Opmerkingen

 

 

 

  

 

Rechterkant van de patiënt Linkerkant van de patiënt

Oor hoogte 

❍ Goed

❍  Aanpassing vereist. (Alstublieft goed 
leesbaar aangeven op het proefmodel 
en/of onderstaande schets)

Pasvorm en riem lengte 
(indien aangegeven)

❍ Goed

❍  Aanpassing vereist. (Alstublieft goed 
leesbaar aangeven op het proefmodel 
en/of onderstaande schets)

ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34, 63877 Sailauf, DUITSLAND



Aangaande milieubescherming: 

Verpakkingen geschikt voor hergeb-
ruik. Kartonnen verpakking scheiden 
als recyclebaar oud papier, daarom 
gebruiken we papier als opvulling. Alle 
gebruikte plastic folie in de verpakking 
is gemaakt van PE, het kan dus worden 
verbrand of gerecyled met lage emissie.



Complete Range:

■ Head protection

■ Body protection

■ Walking aids

■ Gait trainer

■ Standing aids

■ Seating aids

■ Hoists

■ Customized solutions

Thank you for your interest in our products. 
For questions please contact ATO FORM GmbH 
or your specialist dealer.

Your ATO FORM Team

ATO FORM,  
Wetterwille 2, NL-8401 GB Gorredijk, E-Mail: info@ato-form.nl www.ato-form.nl

Your specialist dealer


