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Hoofdbescherming

Als Europa‘s grootste fabrikant van valhelmen voor mensen met 
een beperking zijn wij, van ATO FORM, trots op onze Starlight val-
helmen.

Ieder geproduceerde valhelm toont onze toewijding, ervaring en 
vakmanschap die zorgt voor een zo hoog mogelijk draagcomfort.

De materialen zijn met grote zorg gekozen en aan de afwerking 
worden de hoogste kwaliteitseisen gesteld. 

Zoekt u iets speciaals? 
We staan open voor verbeteringen en individuele oplossingen. 
Doelen worden hierbij gehaald. We zijn u dankbaar voor uw 
input.

Samen maken we het verschil!
Uw ATO FORM TeamZie prijs- en/of 

 bestellijst voor artikel-
nummers en prijzen

Starlight®
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Hoofdbescherming

Starlight
®

 Secure Evo

Technische details: Starlight® Secure  leer 
Maat  1  2  3  4  5
Hoofdomtrek  47–49 cm  50–52 cm  53–55 cm  56–59 cm  60–62 cm
Vulling    Stevige/zachte combinatie van schuim
Totaalgewicht  ca. 240 g  ca. 260 g  ca. 270 g  ca. 290 g  ca. 310 g

De Starlight® Secure Evo is gebaseerd op de 
ervaring en kennis van de Starlight® Secure 
Leer.

Dit model onderscheidt zich door topmateria-
len voor het allerbeste draagcomfort.  Met de 
hand gemaakt door ervaren vakmensen die 
veel liefde voor detail hebben. Het bovenleer 
is hoogwaardig Full-grain leer, geverfd zonder 
schadelijke stoffen.

De gesloten bovenkant biedt aanvullende be-
scherming. Als extra optie kan deze valhelm in 
verschillende kleuren en/of in een materiaal-
mix worden uitgevoerd. Met de afneembare 
zonneklep krijgt u een sportieve variant.

Accessoires:
■ Kinbescherming
■ Voorhoofdsbescherming
■ Nekbescherming
■ Afneembare zonneklep
■ Fixlocksluiting
■ Versterkte doorngesp
■ En nog veel meer

Starlight® Secure Evo 
met afneembare  

zonneklep  
met jeans details

Starlight® Secure Evo 
met voorhoofds- en  
nekbescherming in  

kleurenvariant 
 (optioneel)
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Hoofdbescherming

Starlight
®

 Secure Leer

Technische details: Starlight® Secure  Leer
Maat  1  2  3  4  5
Hoofdomtrek  47–49 cm  50–52 cm  53–55 cm  56–59 cm  60–62 cm
Vulling    stevige/zachte combinatie van schuim
Totaalgewicht  ca. 150 g  ca. 180 g  ca. 180 g  ca. 200 g  ca. 240 g

Starlight® Secure  Leer 
met voorhoods-, nek- en  
kinbescherming (Accessoire)

Dit ontwerp is identiek aan de Starlight® Se-
cure valhelm maar dan bekleed met hoog-
waardig Full-grain rundleer.

Dit hoogwaardige leer is plantaardig gelooid, 
zonder toevoeging van chroom en giftige 
stoffen (volgens de PCP verordening). 

De  kleuring is uitsluitend door natuurlijke 
materialen en processen verkregen, zonder 
gebruik van AZO-kleurstoffen.

De binnenbekleding bestaat uit geruwd 
kalfsleer. Het is ademend, warmte- en vocht-
regulerend en zacht voor de huid, zacht -met 
mineralen gelooid- nappaleer, en met hoog-
waardige verfstoffen gekleurd.

Accessoires:
■ Kinbescherming
■ Voorhoofdsbescherming
■ Nekbescherming
■ Fixlocksluiting
■ Versterkte doorngesp
■ En nog veel meer

 
Meer weten?
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Hoofdbescherming

Starlight
®

 Easy

De Starlight® Easy kenmerkt zich door zijn 
lichte gewicht. Het speciale high-tech schuim 
past het zich aan bijna iedere hoofdvorm aan. 
De weldoordachte anatomische aannpas-
baarheid van de bovenkant biedt uitstekende 
bescherming. 

Vakmanschap en hoge kwaliteitseisen gaan 
hand in hand. De valhelm wordt in twee 
kleuren aangeboden, met keuze uit diverse 
kleuren. 

Een eenvoudig maar ingenieus verstelsys-
teem voor de oorriemen is nog een detail van 
doordachte kwaliteit.

Accessoires:
■ Kinbescherming
■ Contrasterende kleur garen
■ Gepolsterde kinriem

Technische details: Starlight® Easy
Voorhoofdsbescherming 1,5 cm
Hoofdomtrek  Aangegeven maat
Vulling  High-tech foam
Materiaal buitenkant Leer
Voering  Leer
Totaalgewicht  ca.205 g

Maak bij de bestelling gebruik van het 
ATO FORM maatformulier.

Dit vindt u in onze prijslijst of onder  
www.ato-form.com.

Licht en anatomische 
aanpasbaar.

Ingenieus verstelsys-
teem
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Hoofdbescherming

Door groei of na een operatie is het mogelijk 
dat de vorm van het hoofd en/of de hoofdom-
trek in korte tijd verandert.

Door de ingenieuze constructie is de Star-
light® Varia verstelbaar in hoofdomtrek of 
diepte, wat ideaal is om aan de veranderende 
situatie van de gebruiker aan te passen.

De apart gevulde polsters van schokabsorbe-
rend high-tech schuim aan de achterzijde be-
schermt het achterhoofd optimaal. 

De verstelbare mogelijkheden geeft de val-
helm extra bescherming voor het achter-
hoofd. Bij een achterwaartse val wordt de klap 
geabsorbeerd en verdeeld over de gehele 
constructie.

Deze valhelm is vervaardigd van hoogwaar-
dig, zonder schadelijke stoffen gekleurd, Full-
grain leer. 

Accessoires:

■ Fixlocksluiting
■ Klittenbandsluiting

Starlight
®

 Varia

Technische details: Starlight® Varia 
Maat S M  L XL
Voorhoofdsbescherming    ca. 10 mm
Hoofdomtrek 48–51 cm  52–55 cm   56–59 cm  60–63 cm 
Vulling   High-tech schuim
Materiaal buitenkant   Full-grain leer
Voering   Leer
Gewicht ca. 310 g  ca. 330 g   ca. 350 g  ca. 370 g

De beste valhelm is die welke graag wordt gedra-
gen. Kleurencombinaties, speciale stoffen en bij-
zondere maten voor alle modellen zijn op aanvraag 
mogelijk, voor een kleine meerprijs. Andere kleur?        Natuurlijk!
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zwart blauw bruin groen rood

Gesloten bovenkant, voorhoofd-, 
kin- en oorbescherming 

Alternatieve bovenkant  
en zonneklep

Hoofdbescherming Hoofdbescherming

Starlight
®

 Flex

Technische details: Starlight® Flex 
Maat  S M  L XL
Hoofdomtrek  48–52 cm  52–56 cm   56–60 cm  60–63 cm 
Vulling  Schokabsorberend PE schuim
Materiaal buitenkant Full-grain leer
Voering 3d air mesh
Totaalgewicht  ca. 340 g  ca. 360 g   ca. 380 g  ca. 400 g

Door ziekte, groei of bijvoorbeeld na een ope-
ratie kan de vorm van het hoofd veranderen.

De Starlight® Flex  is door de innovatieve con-
structie op vele manieren verstelbaar en kan 
hierdoor precies aangepast worden aan de 
maat van de gebruiker. 

De keuze van materialen zorgt ervoor  dat de 
kans op verwonding van de gebruiker tot een 
minimum wordt beperkt.

De Starlight Flex is uitgevoerd in hoogwaar-
dig Full-grain leer, geverfd zonder schade-
lijke stoffen.

Accessoires:
■ Kinbescherming
■ Voorhoofdbescherming
■ Zonneklep
■ Gesloten bovenkant
■ Oorbescherming
■ Fixlocksluiting, klittenbandsluiting
■ Magneetsluiting incl sleutel
■ Versterkte doorngesp

Starlight® Flex 
Basismodel
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Hoofdbescherming

Starlight
®

 Protect

De constructie van de Starlight® Protect 
en Protect Plus is gebaseerd op het sand-
wich-principe om klappen of vallen optimaal 
te absorberen en te verdelen.

Aan de buitenkant van de achterkant is een 
splintervrij beschermingsschild van stevig 
foam verwerkt. Bij een val achterover wordt 
door dit schild de krachten over de gehele 
constructie te verdeeld. 

Zowel de Starlight® Protect als de Protect Plus 
zijn uitgevoerd in hoogwaardig Full-grain 
leer. Verschillende kin- en nekriemen, sluitin-
gen en andere accessoires zijn mogelijk.

De bovenkant van het hoofd wordt be-
schermd door de lengtestrepen (open versie) 
of een gesloten geperforeerde kap van stoot-
absorberend high-tech schuim.

Accessoires voor  
Starlight® Protect en Protect Plus:

■ Kin-, oor- en of  wangbescherming
■ Gesloten bovenkant
■ Fixlocksluiting, klittenbandsluiting
■ Magneetsluiting incl sleutel
■ Versterkte doorngesp
■ Vizier of extra gezichtsbescherming 

(alleen voor de Protect Plus)
■ En nog veel meer

Technische details:  Starlight® Protect
Voorhoofdsbescherming  1,5 cm
Hoofdomtrek  Aangegeven maat
Vulling  Schokabsorberend
 PE schuim
Materiaal buitenkant Full-grain leer
Voering  Leer
Totaalgewicht  ca. 260 g

Kleurvariaties

Veel extra‘s zijn al standaard, 
zoals bijvoorbeeld de volgende kleuren:

zwart blauw bruin groen rood
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Hoofdbescherming

Starlight
®

 Protect Plus

De Starlight® Protect Plus is een extra 
veilige uitvoering van de Starlight® 
Protect. Het verschil zit hem vooral 
in de voorhoofdsbescherming: bij de 
Protect 1,5 cm en bij de Protect Plus 
4 cm.

Voor het gekleurde leer gelden dezelfde 
hoge kwaliteitseisen als voor het schuim of 
de afwerking. 

Het voor de binnenkant gebruikte kalfsleer 
is licht geperforeerd en daardoor ademend, 
warmte- en vochtregulerend en zeer huid-
vriendelijk.

Het ATO FORM maatformulier  
vindt u in onze prijslijst of onder  
www.ato-form.com.

Technische details:  Starlight® Protect Plus
Voorhoofdsbescherming  4,0 cm
Hoofdomtrek  Aangegeven maat
Vulling  Schokabsorberend 
 PE schuim
Materiaal buitenkant Full-grain leer
Voering  Leer
Totaalgewicht  ca. 280 g

Kinbescherming Oor en wangbescherming Gesloten bovenkant Vizier (alleen voor  Protect Plus)

Xtra-Gezichtsbescherming



10

Hoofdbescherming

Starlight
®

 Protect Plus

met „Xtra“  
Gezichtsbescherming

De Starlight® Protect Plus met Xtra gezichts-
bescherming is speciaal gemaakt  voor ge-
bruikers die bijvoorbeeld regelmatig voor-
over vallen.

De „Xtra“ biedt nog meer zekerheid bij ver-
hoogd verwondingsgevaar, ook bij zelfver-
wonding. 

Een belangrijk detail is het gebruik van licht 
geperforeerd kalfsleer in de binnenbekleding 
waardoor het ademt, warmte- en vochtig-
heidsregulend en huidvriendelijk is. 

Staat de oplossing die u zoekt,     
er niet bij?

Kijk op onze website voor meer 
informatie over ons zeer uitge-

breide assortiment van  speciale 
modellen. Of laat u adviseren door 

een van onze vakmensen. 
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Hoofdbescherming

Starlight
®

 Go Sport & Go Sport Plus

De constructie van beide modellen zijn ge-
baseerd op het „sandwich-principe“. Hierdoor 
worden klappen en vallen geabsorbeerd en 
verdeeld.

Een splintervrij beschermingsschild van ste-
vig foam is verwerkt aan de buitenkant van 
de achterhoofdpartij. Deze is slag - en splinter 
resistent, absorbeert en verdeelt de valkrach-
ten bij een achterwaatse val.

Zowel de Starlight® Go Sport als de Go Sport 
Plus zijn uitgevoerd in Full-grain leer geverfd 
zonder schadelijke stoffen en zitten stevig en 
veilig. Verschillende sluitingen en andere ac-
cessoires zijn mogelijk. 

Het voor de binnenbekleding gebruikte leer 
is licht geperforeerd. Daardoor is het ade-
mend, warmte- en vochtregulerend en zeer 
vriendelijke voor de huid.

Het ATO FORM maatformulier  
vindt u in onze prijslijst of onder  
www.ato-form.com.

Accessoires:  
■ Gesloten bovenkant
■ Fixlocksluiting
■ Klittenbandsluiting
■ Magneetsluiting incl. sleutel
■ Versterkte doorngesp
■ En nog veel meer

zwart blauw bruin groen rood

Technische details: 
Starlight®  Go Sport  Go Sport Plus
Voorhoofdsbescherming 1,5 cm  4,5 cm
Hoofdomtrek  Aangegeven maat
Voering  Stevig schuim
Materiaal buitenkant Full-grain leer
Voering  Leer
Totaalgewicht (ca.)  250 g  300 g
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Individueel naar indicatie • Individueel naar behoefte • Individueel naar smaak

Kwaliteit in detail – de diversiteit van
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Individueel naar indicatie • Individueel naar behoefte • Individueel naar smaak

Bij ons bent u in goede handen. We durven dit te zeggen om-
dat we o.a. gebruik maken van:  ■  Full-grain leer, geverfd zon-
der schadelijke stoffen ■ oplossingsvrije lijm ■  zeer zacht garen 
voor het hoogste draagcomfort ■  licht geperforeerde en geruwd 
kalfsleer als binnenvoering ■  hoogwaardig kwaliteitsschuim ■  
nikkelvrije sluitingen. 

Ontwikkeling, productie en kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd 
door onze vakmensen in ons hoofdkantoor in Duitsland. Vanwege 
onze in-huis-productie hebben we de mogelijk van expresse leve-
ring: belangrijk als bescherming urgent is.

Kwaliteit in detail – de diversiteit van
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Hoofdbescherming

De Starlight® Standard is een lichte valhelm 
met goede vertragende eigenschappen.

De binnenvoering van katoenen jersey zorgt 
voor een goede regulering van het vocht. De 
buitenkant is bekleed met deugdelijk mate-
riaal.

De verstelbare kinriem biedt goede houvast. 
Deze valhelm is verkrijgbaar in de kleuren 
blauw, rood en bruin. 

Wasbaar op 30 ºC.

Accessoires:
■ Kinbescherming
■ Fixlocksluiting
■ Klittenbandsluiting

Technische details: Starlight® Standard
Voorhoofdsbescherming  1,5 cm
Hoofdomtrek  Opgegeven maat
Vulling  Stevig schuim
Totaalgewicht  ca. 100 g

Kleurvariaties voor de Starlight® Standard 

Sportieve variant  met gesloten bovenkant

Starlight
®

 Standard
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Hoofdbescherming

Starlight
®

 Base

De Starlight® Base is zorgvuldig geprodu-
ceerd van hoogwaardig duurzaam katoen.

Naast de laterale bescherming en de perfecte 
pasvorm biedt de Starlight® Base een per-
fecte ventilatie. Optioneel kan deze valhelm 
worden uitgevoerd met voorhoofds- en/of 
nekpolsters, afhankelijk van de indicatie.

De bovenkant van het hoofd wordt relatief 
beschermd door een kruispolster van  ver-
stelbaar klittenkant.

De verstelbare kinriem en ander bevesti-
gingsmateriaal, welke kan worden gekozen 
aan de hand van de indicatie, zorgt voor een 
individuele pasvorm.

Accessoires:
■ Kinbescherming
■ Nekbescherming
■ Voorhoofdsbescherming
■ Fixlocksluiting

Technische details: Starlight® Base  
Maat  1  2  3  4  5
Hoofdomtrek  47–49 cm  50–52 cm  53–55 cm  56–59 cm  60–62 cm
Vulling    stevige/zachte combinatie van schuim
Totaalgewicht  ca. 100 g  ca. 110 g  ca. 120 g  ca. 130 g  ca. 140 g

Kleurvariaties Starlight® Base 

Kleurencombinaties, speciale stoffen en 
bijzondere maten voor alle modellen zijn 
op aanvraag mogelijk, voor een kleine 
meerprijs .

Starlight® Base  
met voorhoofds-,  nek-  

en kinbescherming  
(accessoire)
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Hoofdbescherming

  

Starlight® Generation

Technische details: 
Modell Felt cap
Vulling dikte ca. 10 mm
Hoofdomtrek Aangegeven maat
Vulling Hightech-schuim
Materiaal buitenkant Vilt
Voering Materiaalmix
Totaalgewicht ca. 160 g

Bijzondere lichtgewicht valhelm 

De Starlight® Generation modellen zijn 
gepolsterd met hoogrendement polyure-
thaanschuim. Het verminderde volume dat 
deze valhelm kenmerkt is mogelijk door de 
gebruikte materialen.

Het beschermende effect is niet verminderd. 
De Starlight® Generation modellen lijken 
meer op “normale hoofddeksels” (pet,hoed) 
waardoor ze geen stigmatiserend uiterlijk 
hebben.

De geselecteerde materialen en snit garan-
deren een optimale pasvorm en lichtgewicht 
bescherming.

De Starlight® Generation modellen zijn uitge-
voerd met een afneembare transparante 
kinriem.

Antraciet Kameel Zwart Rood
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Hoofdbescherming

Technische details:
Modell Baseball cap
vulling dikte ca. 10 mm
Hoofdomtrek Aangegeven maat
Vulling Hightech-schuim
Materiaal buitenkant Cotten, materiaalmix
Voering Materiaalmix
Totaalgewicht ca. 160 g

Het is mogelijk de Starlight®  
Generation modellen te 
verfraaien met verschillende 
accessoires zoals bloemen of 
borduurwerk.

Naadstiksels in contrast-
kleur in denimlook (optie).

Aanpassing van de 
hoofdomtrek aan de ach-
terkant van het hoofd.

Jeans zwart Jeans blauw Camouflage

Starlight® Baseball Cap – 
in special colour red with chinstrap 
or in denim look
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Hoofdbescherming

Starlight
®

 Secure

Door de anatomische vom van de Starlight® 
Secure, met geïntegreerde bescherming van 
de slaap- en oorpartij, wordt het hoofd opti-
maal beschermd. Het hoogwaardige schuim 
absorbeert iedere klap of val.

De bovenkant van het hoofd wordt beschermd 
door individueel instelbare trapezepolsters. 

Voor extra bescherming kan de valhelm wor-
den uitgebreid met voorhoofd- en nekpol-
sters. 

Door de instelbare kinriem of een andere  
(speciale) sluiting wordt een perfecte pas-
vorm voor iedere maat gegarandeerd. 

Deze valhelm is bekleed met hoogwaardig 
katoen.

Accessoires:
■ Kinbescherming
■ Voorhoofdsbescherming
■ Nekbescherming
■ Fixlocksluiting

Technische details: Starlight® Secure  
Maat  1  2  3  4  5
Hoofdomtrek  47–49 cm  50–52 cm  53–55 cm  56–59 cm  60–62 cm
Vulling    stevige/zachte combinatie van schuim
Totaalgewicht  ca. 100 g  ca. 100 g  ca. 110 g  ca. 120 g  ca. 130 g

Kleurvariaties

Starlight® Secure  
met voorhoofds-, nek-  
en kinbescherming 
(accessoire)

Andere accessoire nodig?

Laat het ons weten!
zwart zand blauw bordeaux bruin grijs rood groen jeans
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Hoofdbescherming

Goed om te 
weten over de  

Starlight®

  

valhelmen
Heeft u een valhelm nodig voor uw 
kind of ander familielid?

■  Het goed doordachte assortiment  
Starlight valhelmen van ATO FORM 
is verkrijgbaar bij de orthopedische 
vakhandel. Alle modellen bieden 
een hoge mate van bescherming en 
draagcomfort.

■	 Aan de hand van een indicatie wordt 
het model gekozen. De verschillende 
modellen zijn gemaakt van 
verschillende soorten speciale foams, 
passend voor wat nodig is. Daarnaast 
kunt u kiezen uit diverse kleuren en 
sluitingen.

■ Bij de orthopedische vakhandel 
neemt men de maten op met behulp 
van het ATO FORM maatformulier. 
Hierdoor bent u verzekerd van een 
perfecte maatvoering en weet dat de 
gebruiker krijgt wat deze nodig heeft. 

Design gaat hand in hand 
met veiligheid…

Wijzigingen om technische redenen zijn voorbehouden op de in deze katalogus afgebeelde producten. Deze aanpassingen kunnen de kleuren en stoffen betreffen.  
De afbeeldingen laten de standaardmodellen of varianten zien (bijvoorbeeld met accessoires). Houdt u hier alstublieft rekening mee bij de bestelling. Drukfouten 
voorbehouden. Januari 2018.
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Afb. 5 

G _____ cm 
(Hoogte van het oor) 

H _____ cm 
(Breedte van het 
oor)

Verdere informatie indien model Varia, Flex, Protect, Protect Plus, Go Sport of Go Sport 

Plus wordt besteld.

Invullen indien een wangbeschermer nodig is

Extra benodigde afmetingen bij volledige beveiligde valhelm

Grootte en positie van de wangbescherming 

(Voor model Protect, Protect Plus, Go Sport, Go Sport Plus)

Van de A-lijn naar onderkant oor, stand van het oor Maat van het oor

Grootte van het uit-
gespaarde gezicht

E _____ cm  
(A-lijn tot onderkant oorlel, niet 

verwarren met G)

F _____ cm  
(Afstand buitense ooghoek naar 

oor/maatlijn E) 

O _____ cm  
(Breedte – gezicht ter hoogte 

van de ogen)

P _____ cm  
(Hoogte – gezicht van voor-

hoofd tot onderkant van de 

mond) 

Afb. 6

Afb. 4 

Afb. 7 Adres/stempel of klantnummer:

Naam/Firma

Straat/Huisnummer

Postcode/Woonplaats

Klantnummer.

Datum/Handtekening

L  _____ cm 
(Hoogte van de open ruimte van het 

voorhoofd tot de wangbescherming)  

M  _____ cm 
(Hoogte van de wangbescherming) 

N  _____ cm 
(Breedte van de wangbescherming) 

Maatformulier voor valhelmen - Serie Starlight®
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 hoog

Let op
Volgens het ideaal zit de top van het oor op de A-lijn
Indien de positie van het oor afwijkt, zorg er dan voor dat de C-maat over het hoofd wordt genomen van A-lijn links naar A-lijn rechts.

Mochten de oren niet symetrisch aan het hoofd zitten, geeft u ons dan een duidelij-ke omschrijving in het vak ‘opmerkingen’ hieronder.

Positie van de oren aan het hoofd

Algemene afmetingen

Afb. 2 Beschrijf in het geval van anatomische afwijkingen de vorm van het hoofd zo nauwkeurig mogelijk.Foto‘s vanuit verschillende posities (bij voorkeur alle 5) zijn erg praktisch en handig!

Afb. 1 
A _____ cm  (Hoofdomtrek: wenkbrauwlijn - over het achterhoofdsbeen)

B _____ cm  (Over het hoofd – midden wenkbrauw-lijn 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)

Naam cliënt ………………………… Ziekte ………………………………
Valfrequentie  zelden  vaak  heel vaakValrichting   voor  achter  links  rechts

 Beschadiging aan het hoofd of zelfbeschadigend gedrag wordt verwacht 
Leeftijd: 

 
Activiteitsniveau:

U bepaalt de 
afmetingen van het hoofd door de maat te nemen met een flexibel meetlint volgens onderstaande 

aanwijzingen.

Adres/stempel of klantnummer:

Naam/Firma

Straat/Huisnummer

Postcode/Woonplaats

Klantnummer.

Datum/Handtekening

Schedelperspectief 
 Afb. 3 

Voorkant

Opmerkingen:

Indien nodig dit maatblad afdrukken en in de teke-ningen hiernaast het voorhoofd en/of de schedel-vorm of andere afwijkingen aangeven.

*Achterhoofdsbeen 

Maatformulier voor valhelmen - Serie Starlight®
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Starlight
®

 Aqua

Apart instelbare trapeze 
polsters

Tot nu toe het was onmogelijk valhelmen te 
gebruiken in bad, douche, voor therapie met 
water of ontspanningsdoeleinden. De praktijk 
toont echter aan dat ook op dit terrein hoofd-
bescherming erg belangrijk is. Voor dit speci-
fieke doel is de hoofdbeschermer Starlight® 
Aqua ontwikkeld.

De vulling van deze valhelm bestaat uit spe-
ciaal integraalschuim dat zacht en elastisch is 
en daardoor schokbestendig. Het zorgvuldig 
gekozen materiaal zorgt voor een hoog draag-
comfort. De vele positieve eigenschappen van 
het gebruikte neopreen (dynamische belas-
tingscapaciteit, weer en ozon resistent, grote 
elasticiteit en schok absorberend,  bestand 
tegen schimmels en bacteriën, sneldrogend, 
waterproof, gemakkelijk schoon te maken en 
te desinfecteren etc.) maakt deze hoofdbe-
schermer tot een waardevol hulpmiddel.

Door de anatomische vorm is het gehele 
hoofd beschermd. Doordat de kinriem en het 
de bovenkant verstelbaar is, zal de valhelm 
nooit te strak of te los zitten. 

De reiniging van de Aqua is eveneens geen 
probleem, handwas tot 30°C.

Kinbeschermer (accessoire)

Technische details: Starlight® Aqua
Maat  1  2  3  4  5
Hoofdomtrek  47–49 cm  50–52 cm  53–55 cm  56–59 cm  60–62 cm
Vulling    Zeer zacht integraalschuim
Materiaal buitenkant   Ademend en niet-toxisch neopreen
Totaalgewicht  ca. 130 g  ca. 150 g  ca. 170 g  ca. 190 g  ca. 210 g

Accessoires:
■ Kinbeschermer

Fasteners:
■ Fixlocksluiting
■ Klittenbandsluiting

Hoofdbescherming
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Hoofdbescherming

Starlight
®

 Snooze

De Starlight® Snooze is speciaal ontwikkeld voor men-
sen die onrustig slapen. Deze hoofdbeschermer is bij-
zonder licht en heeft goede vertragende eigenschap-
pen en een perfecte pasvorm. Er is gebruik gemaakt 
van extra zacht, ademend leer en zeer zacht garen.

De aangename zachte polsters, gemaakt van een com-
binatie van verschillende types schuim, voorkomen 
een onaangename druk tijdens de slaap. 

Technische details: Starlight® Snooze
Polster maat 4 cm
Hoofdomtrek  Opgegeven maat
Vulling Stevig schuim + 
 Marshmallowschuim+ 
 watten
Materiaal buitenkant Leer
Voering Leer
Totaalgewicht ca. 270 g

Accessoires:
■ Kinbescherming
■ Versterkte doorngesp

Technische details:  Starlight® Active
Maat  1 2
Hoofdomtrek tot 53 cm vanaf 53 cm

Productbeschrijving: 
■  Valhelm met bedieningshulpmiddel

Indicatie: 
■  Goede hoofmotoriek

De Starlight® Active maakt het gebruik van moderne 
communicatie middelen mogelijk door een in lengte 
en hoek verstelbare bedieningshulpmiddel. Ook een 
schilderskwast of pen o.i.d. kan in de houder worden 
geplaatst.

Deze lichtgewicht valhelm is verkrijgbaar in twee ma-
ten en eenvoudig aan te passen aan de hoofdomtrek. 
Het is gemaakt van zacht leer (gewicht ca. 250 gr.).

 

Starlight
®

 Active
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Proefpassing De ideale pasvorm bij.

Hoofdbescherming

Uw valhelm zorgt voor de beste pasvorm
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Afb. 5 

G _____ cm 
(Hoogte van het oor) 

H _____ cm 
(Breedte van het 
oor)

Verdere informatie indien model Varia, Flex, Protect, Protect Plus, Go Sport of Go Sport 

Plus wordt besteld.

Invullen indien een wangbeschermer nodig is

Extra benodigde afmetingen bij volledige beveiligde valhelm

Grootte en positie van de wangbescherming 

(Voor model Protect, Protect Plus, Go Sport, Go Sport Plus)

Van de A-lijn naar onderkant oor, stand van het oor Maat van het oor

Grootte van het uit-
gespaarde gezicht

E _____ cm  
(A-lijn tot onderkant oorlel, niet 

verwarren met G)

F _____ cm  
(Afstand buitense ooghoek naar 

oor/maatlijn E) 

O _____ cm  
(Breedte – gezicht ter hoogte 

van de ogen)

P _____ cm  
(Hoogte – gezicht van voor-

hoofd tot onderkant van de 

mond) 

Afb. 6

Afb. 4 

Afb. 7 Adres/stempel of klantnummer:

Naam/Firma

Straat/Huisnummer

Postcode/Woonplaats

Klantnummer.

Datum/Handtekening

L  _____ cm 
(Hoogte van de open ruimte van het 

voorhoofd tot de wangbescherming)  

M  _____ cm 
(Hoogte van de wangbescherming) 

N  _____ cm 
(Breedte van de wangbescherming) 

Maatformulier voor valhelmen - Serie Starlight®
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Let op
Volgens het ideaal zit de top van het oor op de A-lijn
Indien de positie van het oor afwijkt, zorg er dan voor dat de C-maat over het hoofd wordt genomen van A-lijn links naar A-lijn rechts.

Mochten de oren niet symetrisch aan het hoofd zitten, geeft u ons dan een duidelij-ke omschrijving in het vak ‘opmerkingen’ hieronder.

Positie van de oren aan het hoofd

Algemene afmetingen

Afb. 2 Beschrijf in het geval van anatomische afwijkingen de vorm van het hoofd zo nauwkeurig mogelijk.Foto‘s vanuit verschillende posities (bij voorkeur alle 5) zijn erg praktisch en handig!

Afb. 1 
A _____ cm  (Hoofdomtrek: wenkbrauwlijn - over het achterhoofdsbeen)

B _____ cm  (Over het hoofd – midden wenkbrauw-lijn 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)

Naam cliënt ………………………… Ziekte ………………………………
Valfrequentie  zelden  vaak  heel vaakValrichting   voor  achter  links  rechts

 Beschadiging aan het hoofd of zelfbeschadigend gedrag wordt verwacht 
Leeftijd: 

 
Activiteitsniveau:

U bepaalt de 
afmetingen van het hoofd door de maat te nemen met een flexibel meetlint volgens onderstaande 

aanwijzingen.

Adres/stempel of klantnummer:

Naam/Firma

Straat/Huisnummer

Postcode/Woonplaats

Klantnummer.

Datum/Handtekening

Schedelperspectief 
 Afb. 3 

Voorkant

Opmerkingen:

Indien nodig dit maatblad afdrukken en in de teke-ningen hiernaast het voorhoofd en/of de schedel-vorm of andere afwijkingen aangeven.

*Achterhoofdsbeen 

Maatformulier voor valhelmen - Serie Starlight®
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 gecompliceerde situaties...

Comfort en bescherming op het hoogste Niveau...

Maak gebruik van de mogelijkheid van een proefpas-
sing door de gebruiker de valhelm te laten passen 
voordat deze volledig voltooid wordt. 

Hiervoor sturen we u graag het onafgewerkte product 
toe, ongeacht het model. 

Kleine correcties zullen daarna zonder problemen ver-
werkt kunnen worden. Maar ook bij gecompliceerde 
situaties realiseert u hiermee de meest ideale pas-
vorm. 

Heeft u vragen?   
Bel gerust voor advies: 06 550 003 73

Om fouten te voorkomen, adviseren wij 
u gebruik te maken van het ATO FORM 
maatformulier.

Hoofdbescherming

…en verbeterd draagcomfort met optimale bescherming.



Wibo Brouwer
Managing Director

M: +49 151 14830128 

T: +31 655 000 353

E:  w.brouwer@ato-form.comwww.ato-form.com

 

■ Stand-up and transfer aid Vita-Lift® 

■  Patient lifter Hospi-Lift® 
Mini / XL

■ Accessories – slings and belts
■ Toilet seat lift Liftolet®

HOISTS Edition 

05/'17

PATIENT CARE Edition 

11/'16

■ Stand-up and transfer aids
■ Walking frames
■ Hoists and belts
■ Shower and toilet seats
■ Aids for Aquatherapy

■ vision / vision junior
■ bs 100 / 200 / 300
■ novum
■ vita-lift

STANDING SUPPORTS Edition 

09/'16

SEATING AIDS

■ Car seats
■ Therapy chairs
■ Modular seats and frames
■ Shower and toilet chairs

Ediiton 

01/'17

 

presents

ATO FORM brochures

Coming 
soon


