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INHOUDSOPGAVEINTRODUCTIE

Beste Squease-gebruiker,

Leuk dat je het Squease drukvest gaat inzetten!

Het drukvest is eenvoudig te gebruiken maar voor je dat gaat doen is het 
belangrijk dat je deze handleiding goed doorneemt. Om het meeste uit het vest 
te halen raden we je aan de adviezen en aanwijzingen in deze handleiding op te 
volgen. Gebruik de handleiding samen met het evaluatieboekje om je te helpen 
een goed beeld te krijgen van de effecten van het drukvest. 

Heb je vragen of wil je jouw bevindingen met ons en andere gebruikers delen, 
stuur dan (een kopie van) het evaluatieboekje naar info@drukvest.nl. 
 
Voor meer informatie en verhalen van andere Squease gebruikers ga je naar:
www.drukvest.nl 

Heel veel plezier met het vest! 
We horen graag wat je ervaringen zijn.

Het Squease-team

BELANGRIJK

Wanneer u twijfelt over het toepassen van diepe druk, of geen ervaring heeft met 
diepe druk, raadpleeg dan een (ergo)therapeut of medisch professional die bekend 
is met diepe druk en Sensorische Integratie (SI) voordat u het Squease drukvest 
gaat gebruiken. Wanneer u een medische of fysieke aandoening heeft welke 
nadelig kan worden beïnvloed door stevige druk, raadpleeg dan uw arts voordat u 
het vest gaat inzetten.
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‘Iedereen kent het verhaal van de spreekwoordelij-
ke druppel die de emmer doet overlopen. Dankzij 
het drukvest kan Willem bij oplopende spanning 
en overprikkeling voorkomen dat die emmer over-
loopt. Meer zelfs: hij heeft nu een manier om de 
emmer leeg te laten lopen zodat deze niet over-
stroomt. Dat voorkomt iedere dag een flinke dosis 
frustratie en onrust.’

- Moeder van Willem

‘Op school heb ik een aantal keer opdrachten 
gedaan die ik anders niet had aangedurfd en 
ik heb ze goed gemaakt! Het vest helpt me om 
minder in de stress te raken bij het maken van de 
schoolopdrachten.’

- Chris

‘Ik vind het moeilijk om rustig te worden voordat 
ik ga slapen. Ik gebruik Squease vlak voordat ik 
naar bed ga om me te helpen ontspannen en 
mijn gedachten te ordenen waardoor ik minder 
lig te malen.’

- Robyn

Diepe druk en sensorische integratie (SI)
Door het Squease drukvest op te pompen, komt het strakker te zitten en geeft 
het een stevige druk. Stevige drukprikkels geven een veilig en beschermd gevoel.  
Denk bijvoorbeeld aan het rustgevende effect van een stevige knuffel wanneer je 
overstuur bent. De druk heeft een regulerend effect en helpt om binnenkomende 
prikkels beter te verwerken en integreren. Het helpt de alertheid te optimaliseren, 
waardoor een overprikkeld of ‘angstig’ zenuwstelsel kalmeert of bij een onder-
gestimuleerde zenuwstelsel de concentratie en focus wordt verhoogt.

Momenten waarop het drukvest kan worden ingezet
Het drukvest kan op verschillende momenten worden ingezet. 
Dit kunnen momenten zijn van: 
1. overprikkeling (bijv. stress, frustratie, angst, paniek), waarin de diepe druk 

meer rust geeft en zorgt voor een sneller herstel.
2. oplopende spanning of voorafgaand aan een moeilijke situatie, om 

frustratie, onrust of overprikkeling te voorkomen. 
3. onderprikkeling (bijv. afwezigheid, lage concentratie), waarin het drukvest 

zorgt voor een betere alertheid en concentratie. 

Specifieke momenten waarop het Squease drukvest wordt ingezet
Het Squease drukvest kan helpen op de volgende momenten: 
 
• Rustig worden / sneller herstellen bij onrust, overprikkeling, stress, angst
• Omgaan met oplopende spanning of frustratie (bijv. bij wachten, activiteiten 

op tijd klaar hebben, ruzie of onverwachte gebeurtenissen) 
• Verminderen van probleemgedrag / escalatie (bijv. shut-down, driftbui, 

agressie, zelfverwonding)
• Bij het in slaap vallen en doorslapen (bijv. minder liggen piekeren)
• Verbeteren van het lichaamsbesef, lichaamshouding
• Concentratie verhogen, instructies opvolgen, zelfstandig een activiteit 

afronden - minder snel worden afgeleid
• Bij het maken van overgangen tussen activiteiten
• Prettiger voelen in prikkelrijke omgevingen (bijv. in de supermarkt, op een 

verjaardag, in de bus, in een groep, in een drukke gang)
• Omgeving meer als geheel ervaren i.p.v. gefragmenteerd - meer overzicht 

hebben in een situatie (bijv. in een ruimte of in het verkeer)
• Deelnemen aan sociale situaties zoals (groeps)gesprekken / vergaderingen
• Zich in het algemeen veiliger en prettiger voelen

Het kalmerende en rustgevende effect, dat wordt ervaren bij het gebruik van het 
drukvest, kan ook zorgen dat je je in het algemeen vrolijker en opgewekter voelt.

VOORAFGAAND AAN HET INZETTEN VAN HET DRUKVEST

Lees meer verhalen van Squease gebruikers op www.drukvest.nl
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Lees de reacties van andere Squease gebruikers op de pagina’s [4] en [12] 
van deze handleiding om een beeld te krijgen van wanneer zij het drukvest 
inzetten. Meer ervaringen vind je op www.drukvest.nl, en natuurlijk  horen 
we ook graag wat jouw bevindingen zijn met het inzetten van het drukvest. 

Ervaringen van Squease gebruikers vind je op www.drukvest.nl

Het vest introduceren
Neem de tijd om te wennen aan het nieuwe vest en de ervaring van druk op het 
lichaam. Onderzoek wat als prettige en comfortabele diepe druk wordt ervaren. 
Draag het vest en oefen het oppompen en het leeg laten lopen eerst een aantal 
keren in ontspannen situaties voordat je het ook bij oplopende spanning of 
overprikkeling gaat gebruiken. 

Een opgeblazen drukvest kan een stevige prikkel geven. Mensen die sterk 
reageren op drukprikkels doen er verstandig aan om te starten met weinig 
druk en pas na een aantal ervaringen de druk geleidelijk op te bouwen tot het 
gewenste niveau.

Mensen die het prettig vinden om stevige prikkels te ervaren, vinden het vaak 
fijn om het vest eerst een aantal keer op te blazen en leeg te laten lopen voordat 
ze het vest voor een langere periode opgepompt laten. We zien dat dit veel 
gebruikers helpt bij het reguleren van de spanning en alertheid.

Aanbevolen duur om het drukvest opgepompt te houden
We raden aan het vest ongeveer 20 minuten lang (stevig) opgepompt te houden en 
het daarna ook weer minimaal 20 minuten leeg te laten voordat het opnieuw wordt 
opgepompt.

 Dit voorkomt dat het lichaam went aan de druk, waardoor je de druk steeds goed 
blijft voelen. Door afwisselend wel en geen druk te geven, reageert het lichaam 
elke keer hetzelfde wanneer er druk wordt toegepast.

Therapeuten adviseren periodes van 20 minuten aan te houden waarin het vest 
stevig is opgepompt, maar het kan zijn dat kortere of langere opblaasperiodes 
beter zijn voor jou. Onderzoek welke duur voor jou het beste effect heeft. 

Als je merkt dat je het prettig vindt om het vest langer dan de aanbevolen 20 
minuten opgepompt te laten - bijvoorbeeld omdat de activiteit die je spannend 
vindt, langer duurt - kan het geen kwaad om het vest langer opgepompt de laten.
 

Het regulerende effect van diepe druk
Diepe druk heeft een regulerende werking. Het heeft een kalmerende, 
rustgevende werking bij overprikkeling en kan bij onderprikkeling de alertheid 
en concentratie verhogen. Het regulerende effect van diepe druk werkt nog tot 
1 a 2 uur door nadat de drukprikkels zijn gegeven. Wanneer er een (constante) 
behoefte is aan diepe druk omdat er gedurende een dag meerdere momenten 
van spanning bestaan, kan het doel van het vest zijn om deze momenten van 
spanning te verminderen. Pomp dan het vest gedurende de dag om de 2 uur, 
20 minuten lang op, om tegemoet te komen aan de behoefte van diepe druk, 
onafhankelijk van het spanningniveau op die momenten. Daarnaast kan het 
drukvest extra gebruikt worden bij (dreigende) spanning in de tussenliggende 
periode.

Het vest ‘de hele dag’ of ‘wanneer nodig’ dragen
Het drukvest kan in principe de hele dag gedragen worden omdat het geen druk 
geeft wanneer het niet is opgepompt. Daardoor heb je het altijd bij de hand 
wanneer nodig, wat een veilig gevoel geeft. Bij erg warm weer zal dit echter 
niet prettig zijn omdat het opblaasbare vest van luchtdicht materiaal is gemaakt 
en dus wat warm kan aanvoelen. We adviseren dan alleen het vest te dragen 
wanneer het ook wordt opgepompt.

Het vest introduceren - bij het begeleiden van een gebruiker
Wanneer je een gebruiker gebeleid, introduceer dan het vest wanneer de 
gebruiker ontspannen is en geef voldoende tijd om te wennen aan het dragen 
van het vest, zonder het al op te pompen. Wanneer de gebruiker eraan gewend 

HET INZETTEN VAN HET SQUEASE DRUKVEST
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is het drukvest leeg aan te hebben, kan worden gestart met het oppompen van 
het vest in een ontspannen situatie. Per persoon zal het verschillen hoe lang 
een opblaasperiode duurt; heel even, een paar minuten of langer. Wanneer 
de gebruiker gewend is om gedurende de dag een aantal keer het vest op te 
pompen in ontspannen situaties, kan het daarna ook worden gebruikt wanneer 
er sprake is van (een opbouw van) spanning, angst of overprikkeling. 

Het vest oppompen en leeg laten lopen - bij het begeleiden van een gebruiker
Afhankelijk van de vaardigheden van de gebruiker om te communiceren en zijn 
eigen behoeften te begrijpen en daarna te handelen, zal de begeleiding die 
nodig is bij het inzetten van het vest van persoon tot persoon varieren. 

In alle gevallen adviseren we om zoveel mogelijk uit te gaan van de behoeften die 
de gebruiker kenbaar maakt. Sommige gebruikers voelen zelf goed aan wanneer 
zij behoefte hebben aan druk en zetten het vest zelfstandig op die momenten 
in. Anderen vinden het misschien wat lastiger om dit te bepalen. Begeleid hen 
door het geven van hints op momenten dat het vest kan worden opgepompt of 
weer leeg laten gelopen. Probeer hen zoveel mogelijk zelf te laten doen, zodat ze 
ervaren invloed te hebben. Ook wanneer zij het lastig vinden om in te schatten 
wanneer het vest kan worden ingezet kunnen ze misschien wel zelfstandig het 
pompje bedienen op de aangegeven momenten. 

Foto of picto van het drukvest
Wanneer het vest niet de hele dag gedragen wordt, bouw dan de mogelijkheid 
in dat de gebruiker zelf om het drukvest kan vragen, door bijvoorbeeld naar het 
vest, of een foto of picto van het vest te wijzen. Download een foto of picto van 
het drukvest via www.drukvest.nl of vraag het aan via info@drukvest.nl.

Foto en picto’s van het Squease drukvestFoto en picto’s van het Squease drukvestFoto en picto’s van het Squease drukvest

Selecteer de momenten waarop het drukvest wordt ingezet 
Gebruik het Evaluatieboekje om de veranderingen met betrekkeing tot het 
inzetten van het drukvest in beeld te brengen. In de evaluatie worden situaties 
in de maand voorafgaand aan het inzetten van het vest vergeleken met situaties 
tidjens de evaluatieperiode met vest. In het boekje kun je een keuze maken uit de 
meest voorkomende situaties waarin het vest wordt ingezet en deze eventueel 
aanvullen met andere sitauties die je wilt onderzoeken. 

We raden aan om in eerste instantie 2-3 situaties te selecteren waarin je het vest 
gaat  uitproberen. Hierdoor kun je nauwkeuriger beoordelen wat het e�ect is van 
het drukvest.

Wanneer je het vest een periode hebt gebruikt, waardoor je beter inzicht hebt in 
de manier waarop je reageert op diepe druk, kun je het gebruik indien gewenst 
geleidelijk aan uitbouwen en het vest ook op andere momenten van de dag en 
in nieuwe situaties inzetten.

EVALUATIE VAN HET INZETTEN VAN HET SQUEASE DRUKVEST

Een opblaasbaar drukvest dat helpt omgaan 
met stress, angst en overprikkeling

™

www.drukvest.nl

Evaluatieboekje

Maat

XXS / XS

MaatS / M / L
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Bepaal hoe het drukvest wordt ingezet
Gebruik het evaluatieboekje om een plan van aanpak te maken. Ga na in welke 
situaties je het vest wilt inzetten en op welke manier je het gebruik zou kunnen 
integreren in je dagelijkse bezigheden, zodat je bent voorbereid wanneer deze 
situaties zich voordoen. Wanneer wordt het drukvest (leeg) aangetrokken en 
wanneer wordt het opgepompt?

Het vest kan worden ingezet afhankelijk van de momenten waarop er behoefte is 
aan diepe druk. Dit kan ook preventief zijn om overprikkeling, frustratie en angst 
te voorkomen. Sommige gebruikers zullen het vest alleen inzetten bij specifieke 
activiteiten of op die momenten waarop zij zich overprikkeld of onderprikkeld 
voelen. Anderen hebben een constante behoefte aan diepe druk omdat er 
gedurende een dag meerdere momenten van spanning bestaan. Zij zullen het 
vest op vaste tijdstippen op een dag gebruiken. Onderzoek met het vest wat voor 
jou het beste werkt.

Het inzetten van het drukvest kan:
1. Tijdgebonden: het vest wordt gedurende een bepaalde tijdsduur ingezet
2. Activiteit gebonden: het vest wordt gedurende bepaalde activiteiten ingezet
3. Spanningsniveau gebonden: het vest wordt ingezet bij onder- of 

overprikkeling, 
of een combinatie van bovenstaande manieren.

Lees ook de reacties op pagina’s [4] en [12] in deze handleiding en de ervaringen 
op www.drukvest.nl om een beeld te krijgen van wanneer anderen het Squease 
drukvest inzetten.

Wanneer wordt het vest 
aangetrokken?

Wanneer wordt het vest 
opgepompt?

Hoe lang blijft het vest 
opgepompt?

Bijv. tijdgebonden: 
Van 14.00 - 20.00 uur Elke 2 uur 20 minuten

Bijv. activiteit gebonden: 
In de klas op school

Tijdens instructie van de 
leerkracht en het maken van 
opdrachten

Gedurende de hele activiteit

Bijv. spanningsniveau 
gebonden: Voorafgaand aan 
een spannende situatie

Bij oplopende spanning / 
onrust / frustratie

Totdat de spanning / onrust / 
frustratie is verminderd

Vul in de tabel in het evaluatieboekje in wanneer en hoe het drukvest wordt 
ingezet. Mocht je het plan willen wijzigen, zorg er dan voor dat dit geleidelijk 
gebeurd zodat de effecten van het vest na afloop van de evaluatieperiode kunnen 
worden geëvalueerd. Bij het begeleiden van een gebruiker is het belangrijk dat 
het drukvest consequent wordt ingezet.

Zorg voor het beste resultaat dat alle betrokkenen - ouders, therapeuten, 
begeleiders, leraren - op de hoogte zijn van het plan van aanpak. Laat iedereen 
het vest zien en zo mogelijk zelf ervaren. Maak afspraken over waar het vest 
wordt opgeborgen wanneer het niet gebruikt wordt. Zorg ervoor dat de 
afspraken consequent worden nageleefd zodat het duidelijk is voor de gebruiker 
wanneer het vest wordt gedragen en wanneer het wordt opgepompt en leeg 
laten gelopen.

Evalueer het inzetten van het drukvest met behulp van het evaluatieboekje
Gebruik het evaluatieboekje om de geselecteerde situaties te scoren, zowel 
voordat het drukvest wordt ingezet als nadat het vest enkele weken is gebruikt: 
de evaluatieperiode. Vergelijk deze scores en vul de evaluatievragen in om de 
effecten van het inzetten van het drukvest te beoordelen.

We zijn altijd benieuwd naar nieuwe ervaringen met het vest en ontvangen graag 
je bevindingen. Stuur je ervaringen, vragen en tips naar info@drukvest.nl.
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‘Ik denk dat jullie product veel mensen 
op het autisme spectrum kan helpen.’

- Dr. Temple Grandin
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Squease diepe drukvest

Klittenband delen
Elastieken delen
Merklabel en etiket 
Ritsgarage
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Ventilatie gaten
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Squease capuchonvest

[Binnenin] Schouderlusjes
Hoofdrits
[Binnenin] Ritsen om drukvest vast te ritsen
[Binnenin] Zakopening voor handpomp
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‘Dit is heerlijk. Ik heb het gevoel alsof ik een 
krachtveld om me heen heb. 

In een winkelcentrum of op het vliegveld 
- omgevingen waar veel lawaai en chaos is - 
waardeer ik het Squease-vest enorm.’

- Dr. Wendy Lawson

‘Ik doe het nooit meer uit, je krijgt er de 
kriebels van zo gezellig is het vest.’

- Bart

Lees meer verhalen van Squease gebruikers op www.drukvest.nl
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AFSTELLEN EN GEBRUIK VAN HET SQUEASE DRUKVEST

Het drukvest aantrekken
Draag onder het drukvest een T-shirt of hemdje. Voor 
een betere pasvorm raden we je aan het drukvest, indien 
mogelijk, staand af te stellen. Zorg ervoor dat de rits goed 
wordt ingestoken en dat deze helemaal tot bovenaan 
wordt dichtgemaakt. Plaats de ritstrekker in de ritsgarage 
om irritatie op de huid te voorkomen.  Zorg ervoor dat 
het vest leeg is wanneer je de klittenbanddelen gaat 
verstellen.

Klittenband verlengdelen (4 delen per set)
Indien nodig kan het vest groter gemaakt worden met 
behulp van klittenband verlengdelen die eenvoudig aan 
het drukvest kunnen worden vastgemaakt. De breedtes 
van de klittenband verlengdelen komen overeen met de 
breedtes van de klittenband delen van het vest.

Het drukvest oppompen 
Knijp herhaaldelijk in de handpomp om het drukvest op 
te pompen zodat je een comfortabele stevige druk voelt.

Veiligheidsventiel
Voor de veiligheid van de gebruiker heeft de handpomp 
een ingebouwd ventiel dat het drukniveau in het vest 
limiteerd. De kindermaten XXS en XS hebben een tweede 
veiligheidsventiel dat overdruk uit het vest laat. Het is 
niet mogelijk om met de handpomp het vest te ver op te 
pompen.

Leeg laten lopen / druk wegnemen
Om het drukvest leeg te laten lopen, houd je de knop op 
de handpomp ingedrukt. De druk kan ook ten alle tijden 
worden weggehaald door het vest uit te trekken m.b.v. de 
rits of door de klittenband delen open te maken.

Het drukvest afstellen met de klittenband delen
Begin met alle klittenband delen in de wijdste stand af 
te stellen. Wanneer het vest klittenband schouderdelen 
heeft; trek het vest naar beneden, maak dan de delen 
in de zij strakker, pomp het vest op en verstel daarna de 
schouderdelen.

Wanneer het vest twee klittenbanddelen in de zij heeft; trek het vest 
naar beneden en stel daarna eerst de bovenste delen strakker af en 
daarna pas de onderste.
Voor de beste pasvorm, controleer dat:
• het vest, wanneer het niet is opgepomt, losjes rond het 

bovenlichaam zit. Houdt een ruimte van twee tot drie vinger-
breedtes aan, tussen je lichaam en het lege vest. Dit geeft een 
goed uitgangspunt.

• het klittenband aan beide zijden ongeveer hetzelfde wordt 
afgesteld zodat het vest symmetrisch zit

• de haakjes van het klittenband volledig bedekt zijn, 
• het vest een comfortabele diepe druk geeft wanneer het is 

opgepompt. 

Het drukvest afstellen bij iemand anders
Wanneer de gebruiker niet zelf kan aangeven wat hij als prettige, 
stevige druk ervaart, zorg er dan voor dat je, in eerste instantie, een 
ruimte van twee tot drie vinger-breedtes tussen het lichaam en het 
lege vest aanhoudt. Let altijd goed op de reactie van degene die het 
vest draagt wanneer je het vest gaat oppompen. Bij een afwijzende 
reactie, raden we aan dat ouders, therapeuten of begeleiders die de 
gebruiker goed kennen, inschatten om door te zetten of het op een 
ander moment opnieuw te proberen.

Een comfortabele stevige druk
Gebruik de handpomp om het vest op te pompen zodat je een 
comfortabele stevige druk voelt op je bovenlichaam. Wat als 
comfortabel wordt ervaren, hangt af van de voorkeur van de 
gebruiker en de gevoeligheid voor drukprikkels. Neem de tijd om 
te bepalen wat voor jou de gewenste stevige druk is. Sommige 
gebruikers geven aan het vest niet tot het uiterste op te pompen, 
voor anderen kan de druk niet stevig genoeg.  

Wanneer je het vest volledig hebt opgepompt, maar je wil graag 
meer druk ervaren, laat dan het vest volledig leeglopen en stel 
daarna de klittenbanddelen wat strakker af. Vind je daarentegen dat 
het vest teveel druk geeft wanneer het volledig is opgepompt, laat 
dan het vest volledig leeglopen en stel de klittenbanddelen losser af. 
Herhaal dit indien nodig totdat je tevreden bent met de pasvorm en 
de druk die je ervaart. Het Squease drukvest is nu klaar voor gebruik! 
Nu de klittenband delen staan afgesteld kun je voortaan de rits 
gebruiken om het vest aan en uit te trekken en met het handpompje 
de gewenste druk regelen.
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Handpompje
Het handpompje kan op verschillende manieren worden 
weggestopt of weggehangen: 

• in de voorzak van het Squease capuchonvest (of een 
ander vest dat over het drukvest wordt gedragen),

• in de zak van je broek of jeans,
• door de luchtslang aan het vest te besvestigen met 

behulp van het Squease etiket. (zie afbeelding)

Wanneer het slangetje onverhoopt wordt losgetrokken 
van het vest, kan dat weer worden vastgemaakt door het 
over het koppelstukje te duwen. Indien gewenst kan het 
slangetje ingekort worden, door het los te trekken en er 
met een schaar een stukje vanaf te knippen.

Afkoppelen van het handpompje
Met de koppeling in de luchtslang kan het pompje 
worden afgekoppeld nadat het vest is opgepompt. Druk 
op het knopje en trek de twee delen van het koppelstukje 
van elkaar Het ventieltje sluit en het drukvest blijft dan 
opgepompt! 

Om het drukvest verder op te pompen of leeg te 
laten lopen, moet eerst de handpomp weer worden 
aangekoppeld. Let er bij het aankoppelen van het pompje 
op dat je een ‘klik’ hoort, die aangeeft dat hij goed is 
aangesloten. 

LET OP! Lukt het niet om de twee delen van de 
koppeling in elkaar te klikken, controleer dan 
of het drukknopje op de koppeling volledig is 
ingedruk en probeer het dan opnieuw.

Het drukvest binnenstebuiten dragen
Door de speciale rits kan het drukvest ook binnenstebuiten 
worden dragen. Dit kan bijvoorbeeld de voorkeur hebben 
wanneer de klittenband delen ver uitsteken doordat 
ze op een strakke stand zijn afgesteld. Door het vest 
binnenstebuiten te draaien, is dit verholpen. 
Let op: het handpompje komt hierdoor wel aan de andere 
kant te zitten en het drukvest kan maar op één manier in 
het capuchonvest worden geritst.

Drukvest in een Squease capuchonvest bevestigen
(alleen voor vesten met een opblaasbare voorkant)

Het drukvest kan eenvoudig in een Squease capuchonvest 
worden vastgemaakt zodat ze samen als één kledingstuk 
gedragen kunnen worden. Voordat je het drukvest in je 
capuchonvest bevestigt, raden we je aan het drukvest 
eerst af te stellen volgens de instructies bij Het drukvest 
afstellen met de klittenbanddelen op pagina [14-15]. 
Wanneer je tevreden bent met de pasvorm:
• stel je de klittenband delen aan beide kanten nog 

ongeveer 2cm strakker af, 
• gebruik je de schouderlussen en ritsen aan de 

binnenkant van het capuchonvest om het drukvest 
vast te maken, en

• stop je de pomp via de opening aan de binnenzijde 
van het capuchonvest in de voorzak.

Wat ook over een drukvest kan worden gedragen
Je kunt tevens je eigen kleding over het drukvest 
aantrekken. Doordat het vest retlatief dun is, ook wanneer 
het wordt opgepompt, zie je het nauwelijks wanneer je er 
een capuchonvest, trui of blouse overheen draagt.

Wanneer je een trui of vest met zakken over het drukvest 
draagt, en je wilt graag de pomp in de zak opbergen, kun 
je een gaatje maken aan de binnenkant van de voorzak. 
Maak bijv. 
• een klein gat waar je het ventiel doorheen doet, nadat 

je het pompje hebt afgekoppeld, of 
• een groter gat zodat je het pompje in zijn geheel van 

binnenuit in de zak kunt stoppen.

!
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Haal voordat je het capuchonvest wast, 
het drukvest uit het capuchonvest en 
maak de zakken leeg. Binnenste buiten 
wassen met dezelfde kleuren op een 
�jnwas-programma van max. 30 oC. 
Laat het vest niet in de zon drogen.

NIET bleken.
NIET geschikt voor in de droger.

NIET geschikt voor wasmachine of droger.
NIET wassen met wasmiddel, 
oplosmiddelen of in heet water. 
NIET chemisch reinigen of strijken. 
NIET op radiatoren hangen of 
blootstellen aan vuur of 
kunstmatige warmtebronnen.
NIET zelf wijzigingen aanbrengen aan je
diepe drukvest. 
NIET naaien of stikken. Houd uit de buurt
van scherpe voorwerpen.

GEBRUIKS- EN WASVOORSCHRIFTEN

Handpompje en luchtslang 
De handpomp en de luchtslang kunnen 
met een vochtige (microvezel) doek 
worden afgenomen. 
NIET de pomp volledig onderdompelen.

Squease drukvest Squease capuchonvest

!

Klittenband delen
De klittenband delen kunnen met een 
vochtige (mircovezel) doek worden 
afgenomen of met de hand en milde zeep 
worden gewassen in koud-lauw water. 
NIET in de zon laten drogen.

NOOIT het drukvest oppompen met een ander apparaat
               dan de pompen geleverd door Squease Ltd.

Verklaring van conformiteit
 

Wij, Squease Ltd 
verklaren dat de producten:

Squease diepe drukvest
DPV- A 152-166
DPV- B 164-178
DPV- C 176-192
DPV- XXS 110-134
DPV- XS 128-152

in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde bepalingen van 
Richtlijn 93/42/EEG betre�ende medische hulpmiddelen.

Andrew Brand

Technisch Directeur
May 2013

Deze handleiding in met grote zorg samengesteld, maar doordat de productontwikkeling 
continue doorloopt, kan het betekenen dat bepaalde informatie niet meer actueel is. 
De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Squease is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of nalatigheden in dit 
document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of 
het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door het 
auteursrecht en mag niet worden foto-gekopieerd of gereproduceerd in welke vorm zonder 
voorafgaande toestemming van Squease Ltd.

Deze handleiding is samengesteld met medewerking van:

Monique Thoonsen - Fysiotherapeut, SI-therapeut, Pedagoog

Robert de Hoog - Fysiotherapeut, SI-therapeut, medewerker Squease 

Heb je opmerkingen of suggesties, laat het ons weten via info@drukvest.nl

Deze gebruikershandleiding

Het Squease drukvest kan met een 
vochtige (mircovezel) doek worden 
afgenomen of met de hand en milde 
zeep worden gewassen in koud-lauw 
water. Laat het vest niet in de zon 
drogen. Koppel voordat je het drukvest 
gaat schoonmaken eerst het pompje 
af met behulp van de koppeling in 
het luchtslangetje, zodat er niet per 
ongeluk water in het vest kan lopen. 
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