
Инструкция за употреба на патерици - BG

Предназначение и показания

Нашите патерици са предназначени за хора със сериозно ограничение на подвижността поради нарушение на способността за движение и равновесието, които могат да ходят и имат запазена 
координация. Те служат за поддържане, насърчаване и подсигуряване на ходенето, както и за частично или пълно разтоварване на долния крайник. Патериците са подходящи за използвате 
както на открито, така и на закрито. Задължително спазвайте указанията за безопасност! 

Противопоказание

Използването на патерици не е подходящо при загуба на крайник или контрактури/увреждания на ставите на двете ръце.

Общи указания за безопасност

Не закачайте чанти, торбички и предмети върху патерицата! Патериците в никакъв случай не трябва да се използват за цели, различни от 
предвидените, напр. за повдигане или преместване на предмети, или като помощно средство за включване на осветление или натискане 
на копчета на асансьор! Сцеплението със земята е много важно за стабилността на патериците! Избягвайте влажни подове или основи 
като чакъл, пясък, листа, лед или сняг! Внимавайте на места, където има опасност от препъване, напр. неравности, дупки по пода, 
разхлабени подови покрития или ръбове, защото патерицата може неочаквано да се хлъзне или да потъне! При неадекватно осветление 
се изисква повишено внимание, тъй като неравностите по пода са трудно забележими! При регулиране бутонът трябва да излeзe докрай от 
отвора (фиг. 2)!  Отворите за регулиране на патерицата се износват. Трябва да се внимава да не се очукат, тъй като тогава вече не може да 
се гарантира сигурно заключване на бутона. При регулирането пластмасовата скоба трябва да се постави с геометрично прилягане (фиг. 1)! 
Преди всяка употреба проверявайте дали винтовите съединения са здраво затегнати! Когато използвате патерица тип канадка с маншет, 
се уверете, че маншетът не е притиснат неволно, тъй като съществува опасност от прищипване или смачкване на кожата или пръстите.

Регулиране на патерицата

                            Предупреждение! За функционираща и ергономично правилна настройка се обърнете към вашия търговец! Неправилно регулираните патерици могат да ограничат функционалността 
                       си или да доведат до прекомерно или неправилно натоварване на пациента! Като пациент вие получавате патерица в добро състояние, която е специално приспособена към вашето 
            тяло от търговеца или медицинския персонал. Ако случаят не е такъв, се обърнете към отговорния квалифициран персонал. Патерицата ще ви донесе желаното облекчение 
само ако е напасната оптимално към вашия ръст. Настройка: Ако вашата патерица има съединителна гайка, преди регулирането тя трябва да се разхлаби с около половин оборот в посока, 
обратна на часовниковата стрелка (фиг. 1). Отключете регулирането на височината, като натиснете бутона или избутате скобата. Напаснете височината на патериците към вашата височина, 
като раздалечите или съберете опорните тръби. Заключете отново регулирането на височината, като подравните тръбите така, че двата заключващи отвора да са един върху друг, за да може 
бутонът да се фиксира. Поставете скобата. След регулирането съединителната гайка трябва да се затегне. Регулируемите на височина патерици могат да бъдат скъсени в долната си част с 
максимум 10 cm. Нерегулируемите патерици се скъсяват чрез индивидуално напасване на опорната тръба към вашия ръст с ножовка или резачка за тръби. Внимание: Опасност от падане 
поради изкривяващи се патерици при неправилно заключване на регулирането на височината! След всяко напасване проверявайте дали патерицата е заключена правилно, като се опитате да 
завъртите или преместите опората! Твърдата анатомична дръжка може да се регулира аксиално. Настройката се извършва по следния начин: 1. Избутайте отражателите от предната дръжка. 
2. Разхлабете втулката с резба с шест до осем оборота. 3. Издърпайте дръжката напред и я регулирайте. 4. Затегнете отново втулката с резба и поставете рефлектора. За целта можете да 
използвате стандартен шестостенен ключ.

Използване

Използването на патериците варира силно и зависи от индивидуалните ограничения на 
способността за ходене. Поискайте от вашия търговец или медицинския персонал да ви покаже 
как да използвате патериците! Патериците не могат да се използват във вода. Проникващата вода 
може да доведе до образуване на корозия, а това може да повиши риска от счупване. Трябва 
да се избягва непрекъснат контакт на патериците с влага.  Ако се намокрят, патериците трябва 
да се изсушат. Правилно боравене с патериците се постига с известна практика. Поради това 
препоръчваме на първо време да имате помощник.  Препоръчваме да ги използвате по двойки за 
осигуряване на опора от двете страни! Ако все пак използвате само една опора, винаги се опирайте 
на страната, противоположна на наранения или предпазвания крак! Дръжте патериците близо 
до тялото си, а не под ъгъл навън (фиг. 3)! В противен случай може да паднете! При използване 
хванете дръжката на патерицата изцяло и здраво с ръка! Винаги оставяйте патериците на пода във 
възможно най-изправено положение, за да се избегне падане! Избирайте да сядате на столове с 
облегалки за ръцете. При ставане можете за облегнете ръцете си на облегалките! Носете удобни 
обувки с равна подметка, за да може кракът да се справи по-лесно с допълнителното натоварване! 
Ако все пак някога паднете: Ако е възможно, оставете патерицата да падне настрани, за да не 
паднете върху нея! Ако е възможно, ходете с помощник, който да ви помага и да ви хване при 
евентуално падане! Ако е възможно, поискайте от квалифицирания персонал да ви научи как да 
се качвате по стълбите с патерици! Когато се качвате по стълбите само с една патерица, хващайте 
се за парапета със свободната си ръка (фиг. 4)! Когато се качвате по стълбите с две патерици, 
хващайте ги заедно в едната ръка, а със свободната ръка се хващайте здраво за парапета (фиг. 5)!

Предпазни мерки

При използването на патерици се създава необичайно голямо натоварване върху отделни части на тялото! Това може да доведе до следните нежелани странични ефекти: По ръцете, китките 
или дрехите могат да се образуват места на натиск или протриване! Като превантивна мярка препоръчваме използването на подложки за дръжките и скобите. Ако използвате две патерици, 
тежестта на цялото ви тяло пада върху ръцете и раменете! Имайте предвид, че в началото или при по-продължително натоварване това може да доведе до болка и претоварване! Правете 
достатъчно паузи!

Съхранение и поддръжка

Никога не дръжте патериците в близост до източници на топлина като печки и нагреватели! Не излагайте патериците на слънчева светлина за по-продължително време! Силното слънце и 
топлината увреждат пластмасата! Пазете патериците от падане и повреждане на покритието (напр. като използвате държачи). Гумената тапа е износваща се част и трябва да се сменя редовно. 
След по-дълъг период на неизползване патериците могат да се използват отново само ако са преминали проверка от квалифициран персонал! Предупреждение! Никога не почиствайте 
дръжките и гумените тапи с вещества на базата на масло! Опасност от подхлъзване! Ако е необходимо, почиствайте замърсените патерици с лек почистващ препарат и мека кърпа.  Никога не 
използвайте почистващи препарати на основата на разтворител, тъй като увреждат пластмасата! Забележка: Ако е необходима дезинфекция, трябва да се използва подходящ дезинфектант. 
При употреба обърнете внимание на инструкциите на производителя.

Ограничение на употребата

Патерицата може да се използва само съгласно инструкциите на производителя. Обърнете внимание на максимално разрешеното телесно тегло, посочено върху продукта! За по-големи 
натоварвания или в случай на съмнения се обръщайте към вашия търговец. Никога не трябва да се използват огънати или повредени патерици, тъй като вече не предлагат необходимата 
стабилност! Поради риск от счупване огънатите патерици не трябва да се изправят! Забележка: Всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с продукта, трябва да се докладват на 
производителя и компетентния орган в държавата-членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

Повторно използване (заемане)/срок на употреба

Отговорността, която носим съгласно Закона за отговорността за продуктите, е ограничена само до първия път, когато нашите продукти са пуснати на пазара. Повторно използване е позволено 
само ако продуктът е бил предварително проверен от нас. Жизненият цикъл на патериците тип канадка е ограничен до 2 години. След този момент нататък използването на канадките е 
отговорност изцяло на потребителя.

Продуктова и търговска гаранция

Закупили сте висококачествен продукт на Ossenberg. Ако въпреки най-високите стандарти за качество се появи дефект, Ossenberg има право по свое усмотрение в рамките на 12-месечната 
гаранция да поправи дефектния артикул или да го замени с изправен. Обърнете внимание, че за нашите продукти се прилагат по-строги законови разпоредби, особено по отношение на 
продуктите по поръчка. Не можем да поемем отговорност за щети, възникнали вследствие на промени по нашите продукти. Гаранцията не покрива дефектите, които се дължат на износване 
или неправилно боравене. Износващите се части са изключени от гаранцията. Позволено е използването само на оригинални резервни части и аксесоари! За резервни части, аксесоари и 
ремонти се свържете с вашия търговец.

Изхвърляне

Попитайте вашия търговец какви са регионалните разпоредби за изхвърляне.
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Технически данни Резервни части

Аксесоари

Одобрените аксесоари за вашата патерица можете да намерите на: 
h  ps://shop.ossenberg.com/en/downloads-to-the-product/
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Внимание
Този продукт отговаря на изискванията 
на Регламент (ЕС) 2017/745 относно 
медицинските изделия

Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
ГЕРМАНИЯ

Телефон
Факс
Интернет
Електронна поща

+49 (0) 59 71 - 9 80 46 0
+49 (0) 59 71 - 9 80 46 16
www.ossenberg.com
info@ossenberg.com

Това е продукт в съответствие с насоките на Директивата за медицинските изделия. 
Освен това Ossenberg GmbH е сертифицирана съгласно DIN EN ISO 13485.

Най-новите инструкции за употреба можете да намерите на адрес:
h  p://bilder.ossenberg.com/Dokumente/

Downloads-zum-Ar  kel/Gebrauchsanweisungen/PDF/Instruc  ons-for-
use-forearm-crutches-BG.pdfState 05.07.2021
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220 KLASSIKER A1 / A2 23 cm 76 cm  - 96 cm 16 mm 140 kg

2201
KLASSIKER 

unadjustable
A3 23 cm 103 cm 19 mm 140 kg

220ST
KLASSIKER with 
shock absorber

A2 23 cm 76 cm  - 81 cm 16 mm 140 kg

220Carbon
KLASSIKER

Carbon
A1 23 cm 76 cm  - 96 cm 18 mm 140 kg

230 BIG XXL A1 23 cm 84 cm  - 104 cm 19 mm 150 kg

230UE
BIG XXL

extra long
A1 23 cm 88 cm  - 108 cm 19 mm 150 kg

2301
BIG XXL

unadjustable
A3 23 cm 103 cm 22 mm 150 kg

241 KIDDY A1 / A2 19,5 cm  - 24,5 cm 57 cm  - 75 cm 16 mm 100 kg

3311 GOLIAT A3 24 cm 105 cm 22 mm 180 kg

3311UE
GOLIAT

extra long
A3 27 cm 120 cm 22 mm 180 kg

320 JUNIOR A1 / A2 21 cm  - 26 cm 70 cm  - 90 cm 16 mm 100 kg

332 / 332E BIG XL A2 22,5 cm  - 27,5 cm 73 cm  - 103 cm 19 mm 150 kg

332UE / 332EUE
BIG XL

extra long
A2 22,5 cm  - 27,5 cm 78 cm  - 108 cm 19 mm 150 kg

332ST
BIG XL

shock absorber
A2 22,5 cm  - 27,5 cm 76 cm - 91 cm 19 mm 150 kg

521 / 521E EASY A1 / A2 23 cm 73  cm  - 94 cm 16 mm 130 kg

5211
EASY

unadjustable
A3 24 cm 105 cm 19 mm 130 kg
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Разпределение от Медицинско устройство

A2 A3


