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Introductie 
Deze gebruikershandleiding 
bevat belangrijke informa- 
tie met betrekking tot mon- 
teren, demonteren en in- 
stellen van de MEYWALK 
2000. De handleiding bevat 
ook veiligheidstips en andere 
belangrijke zaken. 

 
MEYWALK 2000 Medium en 
Large zijn loophulpen ge- 
schikt voor kinderen vanaf 6 
jaar en voor volwassenen 
(lichaamslengte van ± 120 
cm tot 200 cm). MEYWALK 
2000 is een loophulp bedoeld 
voor mensen die niet kunnen 
staan zonder een zit- onder- 
steuning 

 

MEYWALK 2000  is  een- 
voudig in te stellen teneinde 

Figuur 1 

een goede, individueel aangepaste ondersteuning te verkrijgen. De rompsteun zorgt voor een 
rechtopstaande houding en geeft de gebruiker een veilig gevoel. De zitvergrendeling voorkomt 
dat de gebruiker van het zadel glijdt en de handgreep biedt goede armondersteuning. Door 
een integrale hefboomoverbrenging kan de zitunit tot rolstoelhoogte zakken. Zo kan de 
gebruiker eenvoudig en snel in de loophulp geholpen worden en vervolgens in sta-positie 
gebracht worden. Zowel de gebruiker als de begeleider zullen bij het in- en uitstappen veel 
minder belasting ondervinden dan bij andere loophulpen. Door zijn grote wielen is de 
MEYWALK 2000 zowel binnenshuis als buitenshuis te gebruiken. 

 
In figuur 1 worden de namen genoemd van de verschillende onderdelen van de 
MEYWALK 2000, waarnaar in de tekst verwezen wordt. 

 

Voordat u de MEYWALK 2000 gaat gebruiken 

De MEYWALK 2000wordt bijna volledig gemonteerd geleverd. Controleer of de 
verpakking de volgende onderdelen bevat: 
• Onderframe met wielen en remmen etc. 
• Bovendeel met zit- en rompsteun etc. 
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Controleer of een 5 mm en 6 mm inbussleutel bij de 
MEYWALK 2000 zijn meegeleverd. Deze bevinden zich 
onder de zitvergrendeling (zie figuur 2). 

 

Het in elkaar plaatsen van het bovenste en 
onderste framedeel: 
Verwijder eerst de afdekplaatjes aan de bovenzijde van 
de buizen van het onderste framedeel. Verwijder daarna 
de afdekplaatjes aan de onderzijde van de bui- zen van het 
bovenste framedeel en schud het enigszins zodat de veren 
eruit komen. Plaats de twee veren in de geleidebuizen van 
het onderste framedeel (zie figuur 3). Plaats het 
bovenste framedeel op de twee geleide- buizen van het 
onderframe (zie figuur 3). Vergeet niet om het 
bovenste framedeel zo te plaatsen dat de handgreep in 
de richting staat van de zwenkwielen aan de voorzijde. 

 

Het monteren van accessoires: 
In het hoofdstuk “Het monteren en instellen van de 
accessoires” wordt beschreven hoe de bij de loophulp 
geleverde en de later aan te schaffen accessoires  
gemonteerd dienen te worden. 

 

 
Figuur 2 

 

 
Figuur 3 

 

Het instellen van het basismodel 

De hoogte van de rompsteun en de zitting: 
Let erop dat de hoogte van de zitting wijzigt, wanneer de hoogte van de rompsteun 
gewijzigd wordt. 

De hoogte van de zitting en rompsteun kan ingesteld worden door gebruik te maken van de 
maatverdeling aan iedere zijde. Beide instellingen zijn dubbel beveiligd. De snelspanners 
kunnen eenvoudig de belasting alleen weerstaan, maar de verstelling kan extra beveiligd 
worden met de inbusbouten (zie figuur 
4). Deze extra beveiliging kan nuttig zijn wanneer de 
MEYWALK 2000 gebruikt wordt door één gebruiker, of 
wanneer het risico bestaat dat een “behulpzame 
derde” de snelspanners ontgrendelt. 

De hoogte van de rompsteun kan gewijzigd worden door 
het losdraaien van de onderste twee inbusbouten en het 
ontgrendelen van de twee onderste snelspanners (zie figuur 
4). Hierdoor kunnen de twee ringen hoger 
of lager over de buizen geschoven worden. Plaats de Figuur 4 
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Figuur 8 Draai na het verstellen de moeren weer stevig vast. 
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ringen op de gewenste hoogte, maak gebruik van de 
maatverdeling om er zeker van te zijn dat de ringen op 
beide zijden op gelijke hoogte zitten. Draai hierna de 
snelspanners vast (en indien nodig de inbusbouten). 

 

De zithoogte kunt u op dezelfde wijze instellen, draai de 
twee inbusbouten los en ontgrendel de twee 
snelspanners (zie figuur 5). Hierdoor kan de zitbuis hoger of 
lager over de buizen geschoven worden. Plaats de zitbuis op 
de gewenste hoogte, maak gebruik van de maatverdeling om 
er zeker van te zijn dat de buizen op beide zijden op gelijke 
hoogte zitten. Draai hierna de snelspanners vast (en indien 
nodig de inbusbouten). 

 
Vergrendeling van de rompsteun: 
Bij het sluiten van de rompsteun kan men de twee 
achterste buizen “vergrendelen” door ze stevig naar 
beneden te drukken (zie figuur 6). Op deze manier kan men 
voorkomen dat ze per ongeluk open gaan staan of door een 
“behulpzame derde” worden geopend. 

 
De vering: 
De twee veren in de geleidebuizen (zie figuur 7) kunnen 
vervangen worden om de veerspanning kleiner of groter te 
maken. Als leidraad kunt u aanhouden dat de veren 
door het gewicht van de gebruiker helemaal ingedrukt 
moeten kunnen worden. Er zijn vier verschil- lende sterktes 
vering verkrijgbaar, corresponderend met onderstaande 
minimum lichaamsgewichten: witte veren voor minimaal 
20 kg, gele veren voor minimaal 45 kg, blauwe veren voor 
minimaal 65 kg en rode veren voor minimaal 80 kg. 

 
De zitpositie en zithoek: 
De zitting kan naar voren of naar achteren versteld 
worden door de inbusbout onder de zitting los te 
draaien (zie figuur 8). Wanneer de gewenste positie 
bereikt is, draait u de inbusbout weer stevig vast. 

 
Ook de hoek van de zitting kan versteld worden, door de 
vier moeren onder de zitting los te draaien (zie figuur 8). 
Hiervoor heeft u een 11 mm ringsleutel nodig. 

 
 
 
 
 

Figuur 5 
 

 
Figuur 6 

 

 
Figuur 7 
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Zitvergrendeling: 
De zitvergrendeling achter de zitting kan in lengterichting 
versteld worden. U dient hiertoe de zitvergrendeling 
omhoog te trekken en vervolgens naar achteren te 
kantelen. Hierdoor wordt de inbusbout in het U- vormig 
profiel zichtbaar. Door het losdraaien van de inbusbout 
kan de zitvergrendeling naar voren of naar achteren 
verplaatst worden (zie figuur 9). Draai na het verstellen de 
inbusbout weer stevig vast. 

 
Handgreep: 
De handgreep is gemonteerd op de kegels aan beide 
zijden van het frame. De kegels zijn in positie gefixeerd met 
inbusbouten; wanneer deze losgedraaid worden kan de 
handgreep in hoogte worden ingesteld (zie figuur 10). 
De handgreep kan ook naar voren en naar achteren 
geschoven worden door het losdraaien van de twee 
inbusbouten aan de zijkant van de handgreep (zie figuur 
10). Wanneer de juiste positie bereikt is draait u de 
inbusbouten weer stevig vast. 

 
 

Het in- en uitstappen 

De MEYWALK 2000 heeft een integrale hefboomover- 
brenging, waardoor het in- en uitstappen voor de 
gebruiker eenvoudiger wordt. Wij adviseren twee 
begeleiders om de gebruiker in en uit te helpen. Druk de 
vergrendelknoppen aan de voorzijde van de MEY- WALK® 

2000 in en breng de kantelbeugel omhoog. Op de 
MEYWALK 2000 Medium verlaagt dit de zitting ongeveer 
15 cm en op de MEYWALK 2000 Large ongeveer 25 cm 
(zie figuur 11). Til nu de zitvergrendeling omhoog en 
kantel deze naar achteren. Open de rompsteun (zie 
figuur12). Wanneer de gebruiker goed zit, sluit dan de 
rompsteun en de zitvergrendeling. Verhoog de zitunit 
door de kantelbeugel naar beneden te duwen totdat deze 
vergrendelt met een hoorbare klik. Door de integrale 
hefboomoverbrenging is de neerwaartse druk slechts 
ongeveer één derde van het 

 
Figuur 9 

 

 
Figuur 10 

 

 
Figuur 11 
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Het monteren en instellen van de accessoires 
 

Extra lange afstandsbuizen 
(alleen op de MEYWALK 2000 Large): Wanneer 
een hogere positie van de rompsteun en de zitting 
gewenst is, is een set extra lange afstandsbui- 
zen verkrijgbaar. Deze afstandsbuizen verhogen de 
rompsteun en de zitting met 6 cm. De afstandsbuizen 
worden, indien u deze bij de loophulp besteld hebt, in 
de onderste buizen gemonteerd. Wanneer u de 
afstandsbuizen achteraf bestelt, dienen de bestaande 
buizen vervangen te worden door de nieuwe. Til het 

 

 
Figuur 13 

bovenste framedeel van de MEYWALK 2000 uit het onderste framedeel, verwijder de twee 
veren en draai de loophulp ondersteboven om de afstandsbuizen eruit te schudden (zie figuur 
13). Daarna worden de nieuwe extra lange afstandsbuizen in de geleidebuizen geschoven, 
plaats de veren er bovenop en plaats het bovenste framedeel weer in de geleidebuizen van het 
onderste framedeel. 

 
Verlagingsset: 
De rompsteun - en zithoogte kunnen ook ongeveer 8 cm gereduceerd worden met een 
verlagingsset. Deze verlagingsset dient gemonteerd te 
worden in het scharniermechanisme aan de uiteinden van 
de kantelbeugel. Draai de inbusbouten los en ver- wijder de 
kantelbeugel (laat de scharnierbusjes zit- ten!). Plaats 
daarna de verlagingonderdelen over de scharnierogen op de 
onderste buizen en bevestig ze (zie figuur 14). Schuif 
tenslotte de twee meegeleverde binnenste scharnierbusjes 
in de scharnierogen van de verlagingsset. Bevestig de 
kantelbeugel hierover en draai de inbusbouten vast. 

 
Anti-kantelsteunen: 
De anti-kantelsteunen worden gemonteerd op de ach- 
terzijde van het frame en aan de naafbouten van de 
achterwielen. Demonteer eerst de beschermkap van 
het achterwiel en schroef de moer van de naafbout 
(zie figuur 15). Hiervoor zijn twee 19 mm sleutels 
nodig. De langere bout, meegeleverd met de anti-kan- 
telsteunen, wordt bevestigd in de wielnaaf, in plaats van 
de bestaande bout. Bewaar de oude bout op een veilige 
plaats, in het geval de anti-kantelsteunen later weer 
verwijderd worden. Verwijder het wiel en schuif 

Figuur 14 
 

 
Figuur 15 
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nu het U-profiel van de anti-kantelsteun (de kleine 
verticale buis) vanaf de onderzijde over het uiteinde van 
het frame, daar waar het wiel bevestigd is. Plaats de 
langere bout door het wiel en door het uiteinde van het 
frame, terwijl u een ring tussen het wiel en het U- profiel 
plaatst (zie figuur 16), en schroef de moer op de naafbout. 
Denk eraan dat u de moer goed vast draait. Tot slot 
monteert u de stofkap weer. 

 
De hoogte van de anti-kantelsteunen kan worden af- 
gesteld door het losdraaien van de contramoer op de 
stelschroef (zie figuur 16). Hiervoor is een 13 mm sleutel 
nodig. Indien nodig kunt u de moer op de naafbout 
losdraaien. Hierna kan de anti-kantelsteun omhoog en 
omlaag schuiven (zie figuur 17). Wanneer de juiste hoogte 
bereikt is, draait u de bouten en moeren weer stevig 
vast. 

 
 
 

 
Beengeleiding: 
De beengeleiding voor MEYWALK ® 2000 wordt als set 
geleverd, bestaande uit een linker en rechter rail (zie 
figuur 18). Deze rails worden aan de binnenkant aan 
beide zijden van het onderframe bevestigd (zie 
figuur 19). 

 
Alvorens u gaat monteren dient u eerst de inbusbouten los 
te draaien die onder aan de buizen zitten die de kan- 
telbeugel en het onderframe verbinden (zie figuur 20). Het 
voorste uiteinde van de rails wordt bevestigd 

Figuur 17 
 

 
Figuur 18 

 

 
Figuur 19 Figuur 20 

Figuur 16 
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aan deze scharnierverbindingen met behulp van de 
meegeleverde inbusbouten en de langere schroefklem- 
men. Het achterste uiteinde van de rails wordt bevestigd 
aan het onderframe met behulp van de U-vormige 
schroefklemmen (zie figuur 21). 

 
 
 
 

Figuur 21 
 

Rijrichtingfixatie op zwenkwielen: Rijrichtingfixatie 
wordt geleverd gemonteerd op twee nieuwe zwenkvorken. 

 

Om deze te monteren dient u eerst de twee bestaande 
voorwielen te verwijderen. Gebruik hiervoor een 6 mm 
inbussleutel (zie figuur 22). Verwijder de moerdop en 
maak de zwenkwielen los van het onderframe door de 
borgmoer bovenop het stootwiel los te schroeven (zie 
figuur 23). Hiervoor zijn twee 19 mm sleutels nodig. 
Duw vervolgens de bout op de nieuwe zwenkvorken 
vanaf onderen in het onderframe, plaats het busje en 
het stootwiel bovenop de bout en schroef de borgmoer er 
weer op vast. Let erop dat de voorwielen recht naar voren 
wijzen en parallel op één lijn staan wanneer de 
rijrichtingfixatie wordt geactiveerd (zie figuur 24). Tot slot 
bevestigt u de voorwielen weer in de zwenkvorken en 
plaatst u de moerdoppen weer terug. 

 
 
 
 
 
 

Figuur 22 
 

 
Figuur 23 

 

 
Figuur 24 
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Heuppelotten: 
De heuppelotten worden gemonteerd op de twee 
bovenbuizen, onder de zitbuis en boven de twee ringen 
waarmee de hoogte wordt ingesteld (zie figuur 28). 

 

Voordat u de heuppelotten monteert dient u eerst het 
bovenframe van de MEYWALK 2000 van het onder- frame 
te tillen. Verwijder aan beide zijden de inbusbouten en 
de snelspanners van de hoogteverstellings- ring (zie 
figuur 25) en verwijder vervolgens de ring en 
bijbehorende bus van de bovenbuis. De heuppelot wordt 
nu over de bovenbuis geschoven (zie figuur 
26) en in de binnenbus door de sleuf vastgeschroefd. 
Bevestig daarna weer de hoogteverstellingsring met de 
bijbehorende binnenbus (zie figuur 27). 

 
De heuppelotten kunnen worden versteld (verder van de 
zitting af of dichter er naar toe) door het losdraaien van 
de snelspanners op de vierkante spannerbussen (zie 
figuur 28). De hoogte van de heuppelotten wordt 
ingesteld door het losdraaien van de inbusbouten die de 
bevestiging op de bovenbuizen vasthouden. Schuif deze 
bevestiging omhoog of omlaag over de buizen (zie 
figuur 29). Na het instellen dient u alle schroeven en 
spanners weer goed vast te draaien. 

 
 
 
 
 

Figuur 25 
 

 
Figuur 26 

 

 
Figuur 27 

 

  
Figuur 28 Figuur 29 
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Leg separation plate: 
The crossbar for the leg separation plate is mounted 
between the front wheels (see figure 30). 

 

The fittings at both ends of the crossbar are fastened 
with the supplied small topplates around the fittings 
holding the frontwheels. At each side two Allen screws are 
screwed into the topplate from below through the 
holes in the fitting at the end of the crossbar (see figure 
31). 

 
At the front the leg separation plate is equipped with a 
square tube, and this is slid into the square tube at the 
middle of the crossbar (see figure 32). The leg sepa- ration 
plate can be adjusted in height by loosening the 
handscrew on the crossbar (see figure 32). 

 
 
 
 
 
 

Figuur 30 
 

 
Figuur 31 

 

 
Figuur 32 

 
 
 
 
 
 
 
 

Handscrew 
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De remmen 
Het gebruik van de remmen: 
De remmen zijn parkeerremmen, deze blokkeren de 
achterwielen met een remblok dat tegen de band drukt. 
Om de loophulp op de rem te zetten trekt u de rem- 
hendels helemaal naar achteren totdat ze niet verder 
kunnen (zie figuur 33). In deze positie zijn de remmen 
vergrendeld. De remmen worden ontgrendeld door de 
remhendels naar voren te duwen. 

 
Het afstellen van de remmen: 
Ontgrendel eerst de remmen door de remhendels 
naar voren te duwen. Draai nu de twee moeren los die 
de reminrichting aan het onderframe bevestigen (zie 
figuur 34). Hiervoor heeft u een 10 mm ringsleutel nodig. 
De complete reminrichting kan nu naar voren of naar 
achteren worden geschoven. Houd de tussenruimte tussen 
het remblok en de band op 3-5 mm. Draai tenslotte de 
twee moeren weer stevig vast en test de remfunctie. 

 
Het monteren en gebruik van sleeprem- 
men: 
De sleepremmen worden gemonteerd aan de buiten- 
zijde van de bestaande remmen. Gebruik een 10 mm 
ringsleutel om de moeren los te draaien van de twee 
bouten die het remmechanisme aan het frame bevestigd 
houden. Verwijder de bouten en vervang ze door de 
meegeleverde langere bouten. Plaats de sleeprem over de 
twee bouten (zie figuur 35). Wanneer sleepremmen samen 
met anti-kantelsteunen moet worden gebruikt, dient u de 
afstandsplaatjes (zie de getekende cirkel in figuur 35) te 
monteren. Laat daarbij de handbediende stelknop naar 
voren wijzen (zie figuur 36) en draai de moeren weer vast. 
Verwijder tenslotte het elastiek dat de roller op zijn plaats 
houdt. 

 
De sleeprem werkt d.m.v. druk tegen de band. Om af te 
stellen draait u eerst de borgmoer van de handbediende 
stelknop los. Nu draait u de stelknop net zolang in tot de 
roller net voldoende tegen de band drukt. Tenslotte draait 
u de borgmoer vast tegen de sleeprem behuizing 

 

 
Figuur 33 

 

 
Figuur 34 

 

 
Figuur 35 

Figuur 36 
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aan. Herhaal dit afstellen totdat de loophulp voldoende 
weerstand heeft. 
Het monteren en gebruiken van de 
teruglooprem: 
Monteer de terugloopremmen aan de binnenzijde van de 
bestaande remmen. U heeft een 10 mm ringsleutel nodig 
om de moeren los te draaien, waarmee de reminrichting 
aan het frame wordt bevestigd. Verwijder de twee bouten 
en vervang ze door de meegeleverde lang- ere bouten. 
Plaats de teruglooprem naar voren gericht over de twee 
bouten (zie figuur 37). Wanneer de terug- looprem samen 
met anti-kantelsteunen moet worden gebruikt, dient u de 
afstandsplaatjes (zie de getekende cirkel in figuur 37) te 
monteren. Vervolgens plaatst u het remmechanisme 
terug en draait u de moeren weer vast (zie figuur 38). De 
teruglooprem wordt zodanig bevestigd dat het gebogen 
remplaatje tegen het achter- wiel drukt door middel van 
een geveerde knop (zie figuur 39). Zodra de juiste positie 
voor de teruglooprem is gevonden - en ook voor het 
remmechanisme - draait u de borgmoeren weer stevig 
vast. 

 
De teruglooprem kan worden uitgeschakeld door het 
gebogen remplaatje naar voren te duwen totdat de ge- 
veerde knop deze vergrendelt in een stand vlak boven de 
band (zie figuur 40). 

 
Onderhoud 
De loophulp kan worden afgespoeld met heet water en een 
normaal reinigingsmiddel. Vermijd hierbij echter de 
bekleding op de rompsteun, de handgreep en de 
zitvergrendeling. 

 
Door regelmatig gebruik van een reinigingsmiddel 
wordt de lak op het frame geleidelijk mat. Het frame kan 
dan worden gepoetst met autowas. Volg dan de 
instructies bij de autowas op. 

 
Regelmatig controleren op vastzitten van de 
onderdelen: 
Controleer regelmatig of alle snelspanners, bouten, 
schroeven en moeren goed vastzitten. Draai ze vast 
indien nodig. 

 

 
Figuur 37 

 

 
Figuur 38 

 

Ingeschakeld 
 
 
 
 
 

Figuur 39 
 

 
Figuur 40 

Uitgeschakeld 
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Veiligheidsvoorzieningen 

Attentie: 
• De MEYWALK 2000is een therapie hulpmiddel en dient ook alleen als zodanig gebruikt 

te worden ! 
• Door het veersysteem dat in de MEYWALK 2000 gebruikt wordt, bestaat er een zeker risico 

dat bij een zeer onrustige gebruiker de loophulp kantelt. 
• De MEYWALK 2000 rolt heel soepel en gemakkelijk; houd er dan ook altijd rekening mee dat 

het gevaar bestaat dat de gebruiker ook omver kan rollen. 
Dus: 

 
Laat de gebruiker nooit zonder toezicht achter in de MEYWALK 2000! 

 

 
 

Attentie: 
• Houd de kantelbeugel altijd zeer goed vast wanneer de 

gebruiker omhoog of naar beneden gebracht wordt. 
Zeker wanneer de kantelbeugel ontgrendeld wordt om 
de gebruiker naar beneden te brengen, houd dan 
rekening met een opwaartse kracht, die geleidelijk 
toeneemt naarmate de kantelbeugel hoger komt (zie 
figuur 41). Laat de kantelbeugel nooit tijdens het 
omhoog tillen of laten zakken van een gebruiker los, 
zelfs niet wanneer u wordt verrast door het gewicht 
van de gebruiker. 

 

 
Figuur 41 

 
 

Attentie: 
• Wanneer er delen verwijderd worden kunnen open einden van de buizen vrijkomen. Deze 

buizen kunnen scherpe binnenkanten hebben en dit kan gevaarlijk zijn voor 
onderzoekende vingers. De MEYWALK 2000 is zo ontworpen, dat er geen open 
buiseinden zijn. Wanneer zich echter in bepaalde situaties open buiseinden mochten 
voordoen, raden wij u aan deze met plastic afdekdopjes af te dichten. 

 
 

Gebruiksbeperkingen: 
• Het maximale gebruikersgewicht is 100 kg. 
• De loophulp dient alleen op vlakke, egale en stabiele ondergrond te worden gebruikt. 

 
Hoge druk 

 
 
 
 

Lage druk 
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Technische gegevens 

Afmetingen: Medium Large 
Lengte: 95 cm 95 cm 
Breedte (buitenmaat): 70 cm 70 cm 
Breedte (binnenmaat): 48 cm 48 cm 
Zithoogte: 58 - 83 cm 72 - 103 cm 
Hoogte rompsteun: 91 - 115 cm 105 - 136 cm 
Opties rompsteun (borstomvang):  70 cm, 90 cm, 105 cm, 70 cm, 90 cm, 105 cm, 

120 cm, 130 cm 120 cm, 130 cm 
 

Gewicht: 
MEYWALK 2000basisuitvoering: 25 kg 26 kg 
Extra lange afstandsbuizen (set): — ½ kg 
Verlagingsset: ½ kg ½ kg 
Anti-kantelsteunen (set): 1 kg 1 kg 
Beengeleiding (set): 4 kg 4 kg 
Rijrichtingfixatie (set), 

(gemonteerd op nieuwe zwenkvorken): 1 kg 1 kg 
Heuppelotten (set): 1½ kg 1½ kg 
Leg separation plate: 4½ kg 4½ kg 
Sleepremmen (set): ½ kg ½ kg 
Teruglooprem (set): ½ kg ½ kg 

 

Materialen: 
Frame: Poeder gecoat stalen buis 
Framedelen: Gegalvaniseerd staal 
Polstering: Polyurethaan foam 
Zadelhoes: Synthetisch leer 

 

Overige: 
Wielen: Zachte massieve rubberbanden op gehard plastic velgen met 

zelfsmerende lagers 
Kleuren: Turquoise, RAL 5021 / Navy blauw, RAL 5022 

 
CE keuring 
De MEYWALK 2000 is CE gekeurd. Dit garandeert dat de MEYWALK 2000 
conform is aan alle relevante veiligheidseisen in de Council Directive 93/42/EEC 
met betrekking tot medische hulpmiddelen. 

 
MEYWALK 2000 is getest door de “Berlin Cert, Prüf- und Zertifizierstelle für 
Medizinprodukte GmbH”, aan de Technische Universiteit Berlijn. 

http://www.meyland-smith.dk/
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