
Mini-handleiding 

Protac MyFit® 

Algemeen 
De Protac MyFit® is een ballenvest in de vorm van een vest zonder mouwen. De MyFit is ontwikkeld 
voor kinderen, jongeren en volwassenen met verschillende aandoeningen. 
 
Hoe aan te trekken? 
De Protac MyFit® wordt aangetrokken als een vest. Het vest moet goed aansluiten om het lichaam 
van de gebruiker. Let op dat het niet als een korset om het lichaam heen zit. Er moet ongeveer nog 
een vinger ruimte zijn tussen het vest en het lichaam. Eventueel kunnen de elastieken aan de zij- en 
achterkant aangetrokken worden om het vest beter aan te laten sluiten.  
Bij gebruik bij dames is het belangrijk dat de MyFit goed aansluit om de buik. Eventueel kan de rits 
tot onder de boezem gesloten worden, waardoor het niet te strak zit aan de bovenzijde van het 
lichaam.  
 
De Protac MyFit® speciaal voor de ouderenzorg heeft de extra mogelijkheid om de schouderbanden 
los te maken in geval van beperkte mobiliteit in de arm en/of schouder.  
 
Tijdsduur 
Wij adviseren de Protac MyFit® 20 tot 25 minuten te dragen en daarna uit te trekken. De prikkels die 
het vest geeft werken nu nog 1,5 tot 2 uur na. Het vest langer dragen is niet schadelijk, er treedt 
alleen gewenning op.  
 
Het vest kan gedurende de dag een aantal keer gedragen worden. Bijvoorbeeld: 

- Inzet 20-25 minuten, daarna 1,5 tot 2 uur uit en vervolgens weer aan.  
Of 
- Inzetten wanneer er onrust ontstaat of de wanneer gebruiker een activiteit gaat 

ondernemen waarbij het fijn is het vest te dragen. Let op! Biedt het vest niet aan wanneer de 
gebruiker al in een emotionele uitbarsting/ontlading zit. Laat de gebruiker eerst rustig 
worden. Ook niet inzetten wanneer verzet tegen het vest optreedt.  

 
Let op! Als de gebruiker niet goed kan aangeven hoe het voelt, observeer hoe de gebruiker erop 
reageert. Kijk hierbij naar mimiek, lichaamshouding, uittrekken van het product, verzet en/of 
verstarring. 
 
 
Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact op via onderstaande gegevens. 
Per telefoon: 033-4320044 
Per e-mail: info@sarkow.nl 

 


