
PREMIS Elleboogkrukken EL7 7 7 3, EL7 7 7 5, EL7 7 7 6, E\'7 802, EL7804
en 8L7806.

Gebruilcsaanwijzing

kes vóór het gebruik van dit product deze gebruiksaanwiizine aandachtig door.

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op dubbel verstelbare elleboogkrukken, voorzien

van een standaard handgreep of een anatomisch gevormde handgreep.

De krukken kunnen geleverd worden met een open of een gesloten manchet.

Gebruiksdoel
De elleboogkruk is bestemd en geschikt voor personen die één of beide benen niet volledig

kunnen belasten. De manchet ondersteunt de onderarm tijdens het lopen. Een gesloten

manchet blijft, als de handgreep wordt losgelaten, aan de onderarm hangen.

De kruk met de anatomisch gevormde handgreep is bestemd voor gebruikers die meer steun

voor de handen nodig hebben en is met name geschikt voor langdurig en peÍïnanent gebruik.

Er is een aparte anatomische handgreep voor zowel de rechter- als voor de linkerhand. Dit
geeft.een optimale ondersteuning voor de handpalm, en werkt drukverlagend voor de hand en

het polsgewricht.

Hoogteverstelling
Deze kruk is op 10 verschillende hoogtes instelbaar. Voor de juiste instelling dient eerst de

antirammel-verstelling (gekartelde ring onder aan de kruk) losgedraaid te worden en daarna

kan door het indrukken van de twee koperkleurige pinnen de insteekbuis heen en weer

geschoven worden tot deze op de gewenste lengte staat; als de twee pinnen goed voor de

gewenste hoogte-instellingsgaten zitten schieten ze vanzelf door de gaten. Draai daarna de

antirammel-verstelling weer vast.
De instelling van de bovenbuis geschiedt op dezelfde manier als boven omschreven. Ook hier

is een antirammel-verstelling aangebracht aan de bovenkant van de krukbuis. kt er ook hier

goed op dat na het instellen van de juiste hoogte de antirammel-verstelling weer goed wordt

vastgedraaid.

Voor het instellen van de juiste hoogte van het onderste deel van de kruk geldt de volgende

grondregel: laat de gebruiker rechtop staan met de handen naar beneden langs het lichaam; de

handgreep van de kruk hoort dan ter hoogte van de pols te zitten.

Onderhoud
De kruk kan met een gewoon schoonmaakmiddel (zonder schuurmiddel of bijtende

bestanddelen) gereinigd worden. Gebruik een vochtige doek. Drogen met een schone, droge

doek. Geen oplosmiddel of chloor gebruiken. | .

De rubber dop wordt blootgesteld aan intensief en zwaar gebruik en moet indien nodig, van

tijd tot tijd, vervangen worden.



Waarschuwing
Maximale belasting: 125 kg.
Gebruik de krukken uitsluitend als ondersteuning bij het lopen of staan. Beslist niet als
hefboom gebruiken; dit kan ernstige schade aan het product toebrengen.
Voor een optimale veiligheid wordt geadviseerd de dop regelmatig te controleren en deze,

indien nodig, te vervangen.
Controleer regelmatig af de antirammel-verstelling goed vast zit en of de pinnen van de

hoogteverstelling goed naar buiten steken.
De handgrepen zijn ergonomisch gevormd voor rechts- en linkshandig gebruik. Gebruik de
juiste handgreep voor de juiste hand.
De krukken niet voor langere tijd blootstellen aan hoge temperaturen, bijv. lang in een warme
auto laten liggen of tegen een warme radiator aan zetten; dit kan invloed hebben op de sterkte
van de plastic onderdelen.
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