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U heeft uw Pace-Pro* van Livit ontvangen. Dit 
product is met de grootste zorg voor u op maat 
gemaakt. Het dragen ervan dient ter bescherming 
van uw pacemaker of ICD (Implanteerbare 
Cardioverter Defibrillator) tijdens activiteiten. 
Om de effectiviteit van dit product langdurig te 
garanderen is het belangrijk dat de pasvorm 
goed is en er geen schade aan de Pace-Pro wordt 
toegebracht. Lees deze handleiding voor gebruik 
goed door, dan kan de Pace-Pro u maximaal 
ondersteunen om weer vrij(er) te bewegen.

* onder de noemer Pace-Pro vallen alle varianten: Pace-Pro, Pace-Pro 
Plus en Pace-Pro Buik

Handleiding Livit Pace-Pro®

Wij wensen
Draagcomfort! U VEEL
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Gebruik

Het is belangrijk dat uw Pace-Pro tijdens het dragen 

op de juiste plek zit en blijft zitten. Draag de Pace-Pro 

daarom altijd op de blote huid. De kap hoort netjes over 

uw pacemaker/ICD heen te vallen en de draadaansluiting, 

hoeken en randen af te dekken en daarmee te 

beschermen. 

Bevestigen

Plaats de kap op de juiste plek met uw ene hand, 

terwijl u met uw andere hand uw kledingstuk of het 

bijbehorende Pace-Pro vest stevig vastzet. Zo wordt de 

kans op verschuiving tijdens uw activiteiten klein. 

Bij kinderen is het belangrijk dat een ouder, verzorger 

of een (sport)begeleider altijd controleert of de Pace-Pro 

goed zit. De randen van de kap moeten ruim om het 

implantaat heen vallen.
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Pasvorm

Als u merkt dat de Pace-Pro niet meer goed past, 

bijvoorbeeld doordat u bent gegroeid, het implantaat is 

veranderd van plek of uw lichaamsvorm is veranderd, 

stop dan direct met het gebruik van de Pace-Pro. Maak 

vervolgens een afspraak met uw Livit adviseur voor het 

vermaken of vervangen van uw Pace-Pro. 

Onderhoud

Reparaties en/of aanpassingen kunnen alleen door Livit 

als bevoegd erkende personen worden uitgevoerd. Zorg 

ervoor dat u de Pace-Pro dan gereinigd inlevert. Om de 

werking van uw Pace-Pro te garanderen, adviseren wij 

u deze elk jaar te laten controleren op slijtage of andere 

onvolkomenheden.

Na verloop van tijd kunnen de klittenbanden minder 

goed sluiten door aanwezigheid van pluizen in de harde 

zijde van het klittenband. U kunt deze verwijderen met 

een speld of kleine priem.



5

Reinigen

U kunt uw Pace-Pro zo vaak wassen als u wilt. Doe 

dit met de hand of in de machine op maximaal 30°C. 

Wij adviseren u het kapje hierbij niet van het vestje of 

kledingstuk te verwijderen. Verwijdert u de kap wel,  

zorg dan dat u deze bij het terugplaatsen op exact de 

juiste plek weer vast zet.

U mag de Pace-Pro niet in de droger doen, centrifugeren 

of op de verwarming leggen. Laat de Pace-Pro drogen op 

een handdoek. 

Let op: de Pace-Pro verkleint het risico op 

beschadiging van uw pacemaker of (s-)ICD 

implantaat aanzienlijk, maar u blijft te allen 

tijde zelf verantwoordelijk voor uw handelen.



6

Garantie

De garantietermijn op materiaal- en productiefouten in 

uw op maat gemaakte Pace-Pro, Pace-Pro Plus of Pace-Pro 

Buik is één jaar vanaf de datum van aflevering.

Als redelijkerwijs aangenomen kan worden dat problemen 

door anatomische veranderingen zijn of worden 

veroorzaakt, is de garantieregeling niet van toepassing.

Livit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist 

gebruik van, of het aanbrengen van aanpassingen aan de 

door haar geleverde producten door andere dan door Livit 

als bevoegd erkende personen. Hiermee vervalt tevens de 

garantieregeling. 

Niet tevreden?

Wij streven naar 100% klanttevredenheid en vragen u uw 

opmerkingen of klachten altijd te melden. Het liefst bij 

de betreffende Livit medewerker. Heeft dit onvoldoende 

resultaat opgeleverd? Dan verwijzen wij u naar onze 

klachtenprocedure op livit.nl/klachtafhandeling.  

Wij zoeken zo snel mogelijk naar een passende  

oplossing voor u.



7

huid

Pacemaker-Protector

ICD/pacemaker

kleding



Contact

Met vragen kunt u terecht bij onze 

Klantenservice: 088 -245 2000

Kijk voor meer informatie over Livit en onze 

producten op livit.nl

Disclaimer
Livit Orthopedie BV heeft uiterst zorgvuldig gewerkt aan de verzameling, 
totstandkoming en publicatie van de informatie in deze bijsluiter. Niettemin 
sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen ontstaan 
uit het opvolgen van instructies uit deze handleiding.
Livit Orthopedie BV, Kabelweg 40, 1014 BB Amsterdam  05/2017


