Ouderdom ssi mulatiepak GERT
GERT creëert de ervaring ouderdom

age-simulation-su it.com

Algemene veiligheidsadviezen
De simulatie van beperkingen op grond van leeftijd, ziekte of handicap
brengt onvermijdelijk ook risico’s met zich mee, zoals een verhoogd
risico op ongevallen.
De simulatie van beperkingen moet daarom altijd met bijzondere
voorzichtigheid plaatsvinden.
Onze producten mogen niet worden gebruikt bij mensen
—

—

—

met reeds bestaande beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van leeftijd,
ziekte of handicap
met een verhoogd risico, zoals zwangere vrouwen, epileptici, met een
neurologische of psychische ziekte, met hartklachten of een verhoogd
risico op een beroerte
met acute ziekten zoals infecties en huidaandoeningen

Veel aandacht en voorzichtigheid zijn geboden bij kinderen en jongeren,
maar ook bij mensen met cognitieve beperkingen of gedragsstoornissen.
Het gebruik van onze producten kan alleen in een veilige omgeving en
alleen onder toezicht van een vakkundige persoon plaatsvinden.
De toezichthouder is verantwoordelijk voor het gebruik. Dit moet ervoor
zorgen dat de bovenstaande punten in acht worden genomen.
Naast deze algemene veiligheidsadviezen moeten de veiligheidsadviezen
in de respectievelijke instructies in acht worden genomen.

Instructie ouderdomssimulatiepak GERT
Bij het aantrekken van de onderdelen van het pak kunt u als proefpersoon het
best gaan zitten. Laat u bij voorkeur helpen door een 2 persoon. Afhankelijk
van datgene dat u wilt simuleren bepaald u of u alle onderdelen van GERT of
een deel daarvan om of aan doet.
Doe de overschoenen als eerste aan.
1. Gewichtgordels voor de enkels (2,5 kg.)

De gewichten kunnen worden aangepast door de ijzeren staven te verwijderen
of toe te voegen.
2. Kniebandage

Bij een gestrekt been strak om de knie wikkelen.
3. Gewichtsvest (9,5 kg.)

De gewichtzakjes kunnen voor het aantrekken individueel worden aangepast
en verdeeld. Het vest kan lichter en zwaarder gemaakt worden.
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4. Handschoenen

Er zijn 3 maten; S, M en L. De maat zo kiezen zodat de handschoen strak zit en de
mogelijkheid tot grijpen beperkt wordt. Wegwerphandschoenen of dunne stoffen
handschoenen die eventueel onder de handschoen kunnen worden aangetrokken,
verminderen ook de gevoeligheid van de vingertoppen.
5. Gewichtgordels voor de polsen (1,5 kg.)

Over de manchetten van de handschoen aantrekken. Gewicht van de polsgordel
kan niet worden aangepast.
6. Elleboogbandage

Bij een gestrekte arm strak om de ellebogen wikkelen.
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7. Halskraag

Sluiting naar de achterkant. Niet te strak aanleggen, zodat er nog een beperkte
hoofdbeweging mogelijk is.
8. Speciale bril

De speciale bril van het simulatiepak kan over de eventuele bril van de
proefpersoon gedragen worden.
9. Oorbeschermers of oordopjes

-d
De oordopjes kunnen door de proefpersoon zelf ook voor het aantrekken van
de handschoenen ingedaan worden.
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Let op
Door het aantrekken van het ouderdomssimulatiepak, kunnen minder sterke
personen, of personen met gezondheidsproblemen overmatig belast worden.
Elke proefpersoon dient naar zijn gezondheidstoestand gevraagd te worden.
Het ouderdomssimulatiepak mag alleen onder vakkundig toezicht gebruikt
worden.
De gewichten moeten worden verminderd voor lichamelijk zwakke personen.
De ouderdomssimulatiepak is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen
en oudere personen.

Reiniging
Alle onderdelen kunnen in de handwas, met lauwwarm water en een fijnwas
middel gewassen worden.
Voor het wassen dienen de glazen uit de bril verwijderd te worden! Het glas
mag niet in water worden gedoopt of worden afgespoeld, omdat er anders door
het vacuüm water tussen de dubbele glazen kan komen, wat nooit meer
helemaal verwijderd kan worden.

Uitnemen en terugplaatsen van de brillenglazen
Zo mogelijk het glas niet met onbeschermde vingers aanraken. (Gebruik b.v.
wegwerphandschoentjes)
De elastische rand eromheen zachtjes naar buiten drukken.
Bij het terugzetten van het glas beginnen bij de neusuitsparing en de rand over
het glas drukken. Daarna naar de zijkanten werken. Als laatste de bovenkant
over het glas schuiven. Daarna de rand goed aandrukken.
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Instructie simulatiebrillen

Makula degeneratie

Cataract

Glaucoom

Eenzijdige netvliesloslating

Diabetische retinopathie

Retinitis pigmentosa

Indien u brildragend bent kiest u er zelf voor om deze op te houden of af
te zetten. De simulatiebrillen alleen in een veilige en bekende omgeving
gebruiken onder toezicht van een 2 persoon. Geen deelname aan het
verkeer en geen machines bedienen!
Uit veiligheidsoverwegingen geven de brillen, ook in het zwarte gedeelte, toch
een beperkt zicht. Toch bestaat een verhoogd ongeval / valrisico. Voor de
veiligheid van de gebruiker zijn de brillen met veiligheidsglas uitgerust.
De poten van de bril kunnen in lengte worden ingesteld. De bril dient stevig en
vlakbij het gezicht van de gebruiker te zitten. De gebruiker dient in plaats van
de pupillen, het hoofd te bewegen.
De bril alleen droog reinigen, bijvoorbeeld met een brillendoekje. Nooit met
water of reinigingsmiddelen in contact brengen, omdat daardoor de folie
beschadigd kan raken.
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Instructie tremor simulator
Let u ook op de bijgevoegde instructieS. Niet gebruiken bij personen met
een pacemaker, hartproblemen, met epilepsie.

1. Handschoen aantrekken

Twee paar handschoenen in twee maten worden geleverd. Kies de juiste maat.
Indien nodig moet u de kabels met de drukknopen overbrengen naar het paar in
de andere maat. Trek de handschoen zo aan dat de handschoen met de Zwarte
boord bij rechtshandige personen rechts, en bij Iinkshandige personen links zit.
Mocht het effect niet voldoende merkbaar zijn, dan kunt u vooraf de handen een
beetje vochtig maken om het geleidingsvermogen te verbeteren.
2. Bediening inschakelen en de intensiteit langzaam verhogen
Het effect zal iets vertraagd merkbaar zijn. Zodra de handen trillen, de intensiteit
niet meer verhogen. De handen moeten ontspannen zijn. De gebruiker kan het
effect direct onderbreken door de handen tegen elkaar te houden.
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Instructie tremor simulator
Veiligheidstips voor gebruik
Gebruik van scherpe, spitse of breekbare voorwerpen kunnen door het trillen
tot een verhoogd ongevalsrisico leiden. Daarnaast kunnen metalen voorwerpen
de stroom geleiden. Gebruik daarom alleen ongevaarlijke en niet metalen voor
werpen voor oefeningen met de tremor simulator.
Aanbevolen wordt bijvoorbeeld:
Bekers, borden en bestek van kunststof voor eetoefeningen
Stiften van kunststof of hout voor schrijfoefeningen
Let u er op dat voorwerpen makkelijk uit de hand kunnen glijden. Het is beter
als de proefpersoon het apparaat niet zelf bedient, maar dat dit door een vak
kundig persoon gedaan wordt. Die zal de proefpersoon moeten observeren en
het apparaat voorzichtig moeten bedienen. Het is belangrijk om de stimulatie
stroom voorzichtig op te hogen naar het gewenste niveau.

Geen bediening van apparaten, in het bijzonder elektronische apparaten
terwijl u deze handschoenen draagt!
Geen bediening van voertuigen of machines terwijl u deze handschoenen
draagt!

Was instructies voor de handschoen
De handschoen mag in de handwas met een zacht wasmiddel gewassen worden.

De electroden voor het wassen verwijderen!
De handschoenen zijn ook apart na te bestellen.
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