
Οδηγίες χρήσης βοηθημάτων - EL

Σκοπός χρήσης και ένδειξη

Τα βοηθήματα βάδισής μας προορίζονται για άτομα με σημαντικό περιορισμό της κινητικότητας, βλάβη στην κίνηση, περιορισμό της ισορροπίας με επαρκή ικανότητα βάδισης και περιορισμό του 
συντονισμού. Χρησιμεύουν για τη διατήρηση, την ενίσχυση και την ασφάλεια της βάδισης και τη μερική έως πλήρη ανακούφιση ενός κάτω άκρου. Η χρήση των βοηθημάτων βάδισης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας!

Αντενδείξεις

Η χρήση των βοηθημάτων βάδισης δεν είναι κατάλληλη σε περίπτωση απώλειας άκρων και στα δύο χέρια ή συστολές/βλάβες στις αρθρώσεις και στα δύο χέρια.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Μην αναρτάτε τσάντες, σακούλες ή άλλα αντικείμενα στα βοηθήματα βάδισης! Τα βοηθήματα βάδισης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να 
χρησιμοποιούνται άλλους σκοπούς, όπως π.χ. για την ανύψωση ή μετακίνηση αντικειμένων ή ως βοήθημα για να ανάβετε διακόπτες φωτός ή 
για να πατάτε κουμπιά καροτσιών! Η πρόσφυση του εδάφους είναι καθοριστική για το ασφαλές κράτημα των βοηθημάτων βάδισης! Αποφεύγετε 
τα υγρά δάπεδα ή τα εδάφη, όπως χαλίκι, άμμο, φύλλα, πάγο ή χιόνι! Προσέξτε για τυχόν σημεία παραπατήματος όπως ανωμαλίες, οπές στο 
πάτωμα, χαλαρά καλύμματα δαπέδου ή γωνίες, γιατί το βοήθημα βάδισης μπορεί να γλιστρήσει ή να βυθιστεί απροσδόκητα! Ιδιαίτερη προσοχή 
συνιστάται εάν οι συνθήκες φωτισμού είναι ανεπαρκείς, καθώς είναι δύσκολο να παρατηρηθούν ανωμαλίες στο έδαφος. Κατά τη ρύθμιση του 
κουμπιού, αυτό πρέπει να προεξέχει από την οπή μέχρι το τέρμα (εικόνα 2)! Οι οπές για τη ρύθμιση του βοηθήματος βάδισης υπόκεινται σε 
φυσιολογική φθορά. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αυτές δεν θα βγαίνουν, επειδή δεν θα διασφαλίζεται πλέον η ασφαλής ασφάλιση 
του κουμπιού. Κατά τη ρύθμιση του πλαστικού κλιπ αυτό πρέπει να διασφαλίζεται η θετική μηχανική εμπλοκή (εικόνα 1)! Πριν από κάθε χρήση, 
ελέγξτε εάν είναι καλά σφιγμένες όλες οι βιδωτές συνδέσεις! Όταν χρησιμοποιείτε δεκανίκια με κλειστή τη μανσέτα βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι 
η μανσέτα του βραχίονα δεν θα πιεστεί κατά λάθος, καθώς υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής ή σύνθλιψης του δέρματος ή των δακτύλων.

Ρύθμιση του βοηθήματος βάδισης

       Προειδοποίηση! Για τη λειτουργική και εργονομικά σωστή ρύθμιση απευθυνθείτε στους αντιπροσώπους σας! Η λάθος ρύθμιση μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα 
        του βοηθήματος βάδισης ή να οδηγήσει σε υπερβολική ή ακατάλληλη πίεση στον ασθενή! Τα βοηθήματα βάδισης σας παραδίδονται ως ασθενής σε καλή κατάσταση και 
                      προσαρμόζονται ειδικά πάνω στο σώμα σας από τον αντιπρόσωπο ή το ιατρικό προσωπικό. Εάν δεν είστε βέβαιοι για αυτό, απευθυνθείτε στο αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό. Το βοήθημα 
βάδισης μπορεί να σας προσφέρει την επιθυμητή ανακούφιση μόνο όταν έχει προσαρμοστεί σωστά στο μέγεθος του σώματός σας. Ρύθμιση: Εάν το βοήθημα βάδισής σας διαθέτει περικόχλιο-ρακόρ, 
πρέπει να το λύσετε πριν από τη ρύθμιση με μισή περιστροφή προς τα αριστερά (εικόνα 1). Απασφαλίστε τον μηχανισμό ρύθμισης ύψους πατώντας το κουμπί ή βγάζοντας το κλιπ. Προσαρμόστε το μήκος 
των στηριγμάτων στο μέγεθος του σώματός σας απομακρύνοντας ή ενώνοντας του σωλήνες στήριξης. Ασφαλίστε ξανά τον μηχανισμό ρύθμισης ύψους ευθυγραμμίζοντας τους σωλήνες έτσι ώστε δύο 
οπές ασφάλισης να βρίσκονται η μία πάνω στην άλλη, έτσι ώστε το κουμπί ασφαλίσει ξανά. Τοποθετήστε ξανά το κλιπ, σε περίπτωση που η ρύθμιση πραγματοποιείται με αυτό. Μετά τη ρύθμιση πρέπει 
να σφίξετε ξανά το περικόχλιο-ρακόρ. Μπορείτε να κοντύνετε τα βοηθήματα βάδισης ρυθμιζόμενου ύψους στο κάτω μέρος κατά 10 cm το πολύ. Τα μη ρυθμιζόμενα βοηθήματα βάδισης κονταίνονται 
προσαρμόζοντας μεμονωμένα το σωλήνα στήριξης στο μέγεθός σας με πριόνι ή κοπτικό σωλήνα. Προσοχή:  Κίνδυνος ανατροπής από αναδιπλούμενα βοηθήματα βάδισης σε περίπτωση λανθασμένης 
ασφάλισης του μηχανισμού ρύθμισης ύψους! Μετά από κάθε ρύθμιση, ελέγχετε τη σωστή ασφάλιση, προσπαθώντας να περιστρέψετε ή να μετακινήσετε τα στηρίγματα! Η ανατομική σκληρή λαβή 
μπορεί να ρυθμιστεί αξονικά. Κατά τη ρύθμιση κάντε τα εξής: 1. Αφαιρέστε τους ανακλαστήρες από την μπροστινή χειρολαβή. 2. Λύστε τη βίδα χιτωνίου με έξι έως οχτώ περιστροφές. 3. Τραβήξτε τη 
λαβή προς τα εμπρός και ρυθμίστε τη. 4. Σφίξτε ξανά τη βίδα χιτωνίου και τοποθετήστε ξανά τον ανακλαστήρα. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εξαγωνικό κλειδί του εμπορίου.

Χρήση

Η χρήση των βοηθημάτων βάδισης μπορεί να διαφέρει σημαντικά και εξαρτάται από τους εκάστοτε 
περιορισμούς των ικανοτήτων. Αφήστε τον αντιπρόσωπό σας ή το ιατρικό προσωπικό να σας δείξει 
πώς να χρησιμοποιήσετε τα βοηθήματα βάδισης! Τα βοηθήματα βάδισης δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται στο νερό. Η διείσδυση νερού μπορεί να προκαλέσει διάβρωση και έτσι να αυξηθεί 
ο κίνδυνος θραύσης. Πρέπει να αποφεύγεται η διαρκής επαφή των βοηθημάτων βάδισης με την 
υγρασία. Σε περίπτωση υγρασίας στα βοηθήματα βάδισης, πρέπει να στεγνώσουν επαρκώς. Η σωστή 
χρήση του βοηθήματος βάδισης χρειάζεται λίγη εξάσκηση. Για αυτόν τον λόγο, συνιστούμε στην αρχή 
να σας στηρίζει ένας βοηθός. Για στήριξη και από τις δύο πλευρές συνιστούμε να τα χρησιμοποιείτε 
σε ζευγάρι. Εάν ωστόσο χρησιμοποιείτε μόνο ένα στήριγμα, τότε πάντα στην πλευρά, που βρίσκεται 
απέναντι από το τραυματισμένο πόδι! Μετακινείτε τα βοηθήματα βάδισης κοντά στο σώμα, όχι 
διαγώνια προς τα έξω (εικόνα 3)! Διαφορετικά μπορεί να πέσετε! Όταν το χρησιμοποιείτε, πιάστε 
πλήρως και σταθερά με το χέρι σας τη λαβή/τις λαβές του βοηθήματος/των βοηθημάτων βάδισης! 
Τοποθετείτε τα βοηθήματα βάδισης όσο το δυνατόν πιο ευθεία πάνω στο δάπεδο, ώστε να μην 
γλιστράνε! Για να καθίσετε, αναζητήστε καρέκλες με υποβραχιόνια. Έτσι θα μπορείτε να στέκεστε 
στα υποβραχιόνια για να σταθείτε όρθιοι! Φοράτε όσο το δυνατόν πιο άνετα παπούτσια με επίπεδα 
τακούνια, ώστε το πόδι να μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα πρόσθετο φορτίο! Εάν ωστόσο πέσετε: 
Αφήστε το βοήθημα βάδισης να πέσει όσο το δυνατόν πιο πλάι, ώστε να μην πέσετε πάνω στο βοήθημα 
βάδισης! Εάν είναι δυνατόν, αφήστε έναν βοηθό να σας συνοδεύσει και να σας υποστηρίξει, ώστε να 
σας πιάσει σε περίπτωση πτώσης! Εάν είναι δυνατόν, ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να σας 
καθοδηγήσει κατά το ανέβασμα σκαλοπατιών με βοηθήματα βάδισης! Όταν ανεβαίνετε σκάλες με ένα 
μόνο βοήθημα βάδισης, κρατήστε το κιγκλίδωμα με το ελεύθερο χέρι σας (εικόνα 4)! Όταν ανεβαίνετε 
σκάλες και χρησιμοποιείτε δύο βοηθήματα βάδισης, πιάστε και τα δύο βοηθήματα βάδισης μαζί με το 
ένα χέρι και κρατήστε το κιγκλίδωμα με το ελεύθερο χέρι σας (εικόνα 5)!

Μέτρα προφύλαξης

Χρησιμοποιώντας ένα βοήθημα βάδισης ασκείται μια ασυνήθιστα έντονη καταπόνηση σε μεμονωμένα μέρη του σώματος! Αυτό μπορεί να έχει τις ακόλουθες ανεπιθύμητες παρενέργειες: Μπορεί να 
υπάρξουν σημεία πίεσης ή κοψίματα στα χέρια, στο μπράτσο ή στα ρούχα! Ως προληπτικά μέτρα, συνιστούμε τη χρήση μαξιλαριών λαβής και κρεμαστρών. Όταν χρησιμοποιείτε δύο βοηθήματα βάδισης, 
κουβαλάτε ολόκληρο το βάρος του σώματος με τα χέρια και τους ώμους! Λάβετε υπόψη ότι στην αρχή ή σε περίπτωση μεγάλης καταπόνησης μπορεί να υπάρξουν πόνοι και υπερκόπωση! Κάντε αρκετά 
διαλείμματα!

Αποθήκευση και φροντίδα

Μην αποθηκεύετε ποτέ τα βοηθήματα βάδισης κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνους, συστήματα θέρμανσης ή σε αυτοκίνητο στο ράφι! Μην εκθέτετε τα βοηθήματα βάδισης για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα στην ηλιακή ακτινοβολία! Ο έντονος ήλιος ή η θερμότητα καταστρέφουν το πλαστικό! Προστατεύετε τα βοηθήματα βάδισης από πτώσεις και ζημιές στη βαφή (π.χ. με θηλιές ή 
στηρίγματα). Το ελαστικό προστατευτικό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά. Τα βοηθήματα βάδισης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ξανά μετά από παρατεταμένο διάστημα 
αχρησίας μόνο κατόπιν προηγούμενου ελέγχου από εξειδικευμένο προσωπικό! Προειδοποίηση! Μην καθαρίζετε ποτέ τις λαβές και τις λαστιχένιες κάψουλες με λιπαρές ουσίες! Κίνδυνος ολίσθησης! 
Εάν χρειάζεται, καθαρίστε τα βοηθήματα βάδισης από τυχόν ακαθαρσίες με ένα ήπιο καθαριστικό και ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά με διαλύτες, επειδή μπορεί να προκαλέσουν 
ζημιές στο πλαστικά! Υπόδειξη: Εάν απαιτείται απολύμανση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο απολυμαντικό. Τηρείτε τα στοιχεία του κατασκευαστή κατά τη χρήση.

Περιορισμός χρήσης

Τα βοηθήματα βάδισης επιτρέπεται να καταπονούνται μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Λάβετε υπόψη το μέγιστο επιτρεπτό βάρος σώματος που αναγράφεται στο προϊόν! Για 
μεγαλύτερες καταπονήσεις ή σε περιπτώσεις αμφιβολιών απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση λυγισμένων ή χαλασμένων βοηθημάτων βάδισης, επειδή δεν 
προσφέρουν πια την απαιτούμενη σταθερότητα! Λόγω του κινδύνου θραύσης, τα λυγισμένα βοηθήματα βάδισης δεν πρέπει να ισιώνονται! Υπόδειξη: Όλα τα σοβαρά περιστατικά που έχουν συμβεί σε 
σχέση με το προϊόν πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο ζει ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Επαναχρησιμοποίηση (ενοικίαση) / διάρκεια χρήσης

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντος μόνο για την πρώτη φορά που τα προϊόντα μας διατίθενται στην αγορά. Εγκρίνουμε την επαναχρησιμοποίησή τους, μόνο εάν 
έχουν ελεγχθεί εκ των προτέρων από εμάς. Η διάρκεια ζωής των δεκανικιών περιορίζεται στα 2 έτη. Πέρα από αυτό το χρονικό σημείο, η περαιτέρω χρήση των δεκανικιών είναι ευθύνη του χρήστη.

Εγγύηση και ευθύνη

Αποκτήσατε ένα προϊόν Ossenberg υψηλής ποιότητας. Εάν, παρά τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, προκύψει ένα αιτιολογημένο ελάττωμα, η Ossenberg έχει το δικαίωμα, στο πλαίσιο εγγύησης 12 
μηνών, να επισκευάσει το ελαττωματικό αντικείμενο ή να το αντικαταστήσει με μεταγενέστερη παράδοση χωρίς ελαττώματα κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Λάβετε υπόψη ότι ισχύουν αυστηρότερες 
νομικές διατάξεις για τα προϊόντα μας, ειδικά για προϊόντα κατά παραγγελία. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τροποποιήσεις στα προϊόντα μας. Ελαττώματα 
που οφείλονται σε φθορά ή ακατάλληλο χειρισμό, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Τα αναλώσιμα δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επιτρέπεται η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών και εξοπλισμού! 
Για ανταλλακτικά, εξοπλισμό και επισκευές, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο προσωπικό.

Απόρριψη

Ενημερωθείτε από τον αντιπρόσωπό σας για τους τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.
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TΤεχνικά στοιχεία Ανταλλακτικά

Εξοπλισμός

Μπορείτε να βρείτε τα εγκεκριμένα εξαρτήματα για το βοήθημα βάδισής σας στη διεύθυνση: 
h  ps://shop.ossenberg.com/en/downloads-to-the-product/

Κατάλογος συμβόλων
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Πιέστε το κουμπί Κλιπ μη ρυθμιζόμενο
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Αριθμός προϊόντος

Κατασκευαστής

Αριθμός παρτίδας
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χειρισμού

Επιτρεπόμενο 
σωματικό βάρος

Προσοχή
Αυτό το προϊόν πληροί τις 
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/745 (MDR)

Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τηλέφωνο
Φαξ
Διαδίκτυο
E-Mail

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

Πρόκειται για ένα προϊόν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας για τα ιατρικά προϊόντα. 
Επιπλέον, η Ossenberg GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το DIN EN ISO 13485.

Μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες οδηγίες χρήσης στη διεύθυνση:
h  p://bilder.ossenberg.com/Dokumente/
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A B C D

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

Art. 13120 Art. 15227 Art. 716

- Art. 15227 Art. 719
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- Art. 15227 Art. 929P

- Art. 15227 Art. 719

- Art. 15227 Art. 719

- Art. 15227 Art. 723

Art. 13120 Art. 15227 Art. 716

- Art. 15227 Art. 723

- Art. 15227 Art. 723

Art. 13120 Art. 15227 Art. 716

Art. 13123 Art. 15227 Art. 719

Art. 13123 Art. 15227 Art. 719

Art. 13123 Art. 15227 Art. 719

Art. 13120 Art. 15227 Art. 716

- Art. 15227 Art. 719

Διανομή κατά Ιατρική συσκευή

A2 A3


