
Instrucțiuni de u  lizare pentru cârje - RO

Scopul u  lizării și indicație

Cârjele noastre sunt pentru oamenii cu afectarea semnifi ca  vă a mobilității la deteriorarea mișcării, afectarea echilibrului cu menținerea sufi cientă a capacității de deplasare și afectarea coordinării. Acestea 
servesc păstrării, încurajării și asigurării mersului resp. eliberării parțiale și chiar completă a unei extremități. Folosirea cârjelor poate fi  efectuată în interior și exterior. Pentru aceasta trebuie să respectați 
neapărat indicațiile de siguranță!

Contraindicații

Folosirea cârjelor este nepotrivită în cazul pierderii ambelor brațe sau contracturi ale ar  culațiilor/vătămarea ar  culațiilor ambelor brațe.

Indicații de siguranță generale

Nu atârnați sacoșe, genți sau alte obiecte de cârje! Cârjele nu trebuie înstrăinate sub nicio formă în alt scop, cum ar fi , de exemplu, pentru 
acționarea sau deplasarea obiectelor sau ca mijloc de comutare pentru întrerupătoare de lumină sau butoanele ascensorului! Aderența substratului 
este decisivă pentru stabilitatea sigură a cârjelor! Evitați solurile umede sau substraturile, cum ar fi  pietrișul, nisipul, frunzele, gheața sau zăpada! 
Fiți atent la locurile cu pericol de împiedicare, cum ar fi  denivelările, găurile din sol, podelele slăbite sau muchiile, deoarece cârjele pot aluneca 
în mod neașteptat sau se pot afunda! Se atrage atenția asupra unei vigilențe deosebite în condiții insufi ciente de iluminat, deoarece anormalitățile 
din substrat pot fi  recunoscute prost! La reglarea butoanelor, butonul trebuie să fi e în afara găurii până la opritor (fi g. 2)! Găurile pentru reglarea 
cârjei sunt supuse unei anumite uzuri. Se va acorda atenție, ca acestea să nu fi e lovite în afară, deoarece as  el nu mai poate fi  asigurată o blocare 
a butonului. La reglarea clips-ului, clipsul din material plas  c trebuie să fi e introdus sincronizat (fi g. 1)! Verifi cați înainte de fi ecare u  lizare, dacă 
sunt strânse bine toate șuruburile! La u  lizarea cârjelor cu suport de braț închis se va acorda atenție, ca suportul de braț să nu fi e împins în jos 
neintenționat, există pericol de strângere sau prindere a pielii sau degetului.

Reglarea cârjelor

                   Aver  zare! Pentru reglarea funcțională și corect ergonomică, adresați-vă comerciantului de specialitate! Cârjele reglate greșit pot limita capacitatea de funcționare a acestora sau duce la 
                             suprasolicitarea sau solicitarea greșită a pacientului! Cârjele vă sunt transmise, ca pacient, în stare corectă și reglate individual la corpul dvs. de către comerciantul de specialitate sau personalul 
                       îngrijitor pentru bolnavi. Dacă sunteți nesigur, că este cazul acest lucru, adresați-vă personalului de specialitate responsabil. Cârjele vă pot oferi suportul dorit, doar dacă sunt ajustate op  m 
la dimensiunea corpului. Reglare: Dacă cârja dvs. este echipată cu o piuliță olandeză, atunci aceasta trebuie desfăcută cu o jumătate de rotație în sens an  orar, înainte de reglaj (fi g. 1). Deblocați reglarea 
pe înălțime, prin apăsarea înăuntru a butonului sau apăsarea afară a clips-ului. Ajustați lungimea cârjelor la dimensiunea corpului dvs., prin în  ndere sau mișcorare. Blocați din nou reglarea pe înălțime, prin 
orientarea țevilor în așa fel, încât două orifi cii de blocare să se suprapună, as  el buton se blochează din nou. La reglarea clips-ului, introduceți clipsul din nou. După reglare, piulița olandeză trebuie strânsă 
din nou strâns. Cârjele reglabile pot fi  scurtate cu mx. 10 cm în partea inferioară. Cârjele nereglabile sunt scurtate prin faptul că țeava suport este ajustată individual la dimensiunea ei cu ajutorul unei 
ferăstrău pentru metal sau cu un tăietor de țevi. Atenție: Pericol de răsturnare prin cârje care se îndoaie în cazul blocării incorecte a reglării pe înălțime! Verifi cați blocarea corectă după fi ecare ajustare, prin 
încercarea de a răsuci sau deplasa cârja! Mânerul anatomic poate fi  reglat axial. La reglare procedați după cum urmează: 1. Apăsați afară refl ectoarele din mânerul frontal. 2. Desfaceți șurubul manșonului 
cu șase până la opt ro  ri. 3. Trageți mânerul în față și reglați. 4. Strângeți din nou șurubul manșonului și introduceți din nou refl ectorul. Puteți folosi pentru aceasta o cheie hexagonală uzuală.

U  lizare

U  lizarea cârjelor poate fi  foarte diferită și depinde de limitările individuale ale capacității de deplasare. 
Lăsați-vă instruit în u  lizarea cârjelor de către comerciantul dvs. de specialitate sau personalul îngrijitor 
pentru bolnavi. Se interzice folosirea cârjelor în apă. Apa care pătrunde poate duce la formare de 
coroziune și, as  el, la un pericol crescut de rupere. Contactul durabil al cârjelor cu umezeala trebuie 
evitat. În caz de umezire, cârjele trebuie uscate corespunzător. Manipularea corectă a cârjelor necesită 
puțin excercițiu. Din acest mo  v, recomandăm la început să vă lăsați sprijinit suplimentar de o persoană 
ajutătoare. Recomandăm u  lizarea în pereche pentru un suport bilateral! Dacă totuși folosiți numai o 
cârjă, atunci întotdeauna pe partea care se afl ă opusă de piciorul rănit sau de menajat! Purtați cârjele 
aproape de corp, nu înclinat spre exterior (fi g. 3)! Ați putea al  el să cădeți! Cuprindeți complet și strâns 
cu mâna mânerul/mânerele cârjei(elor) atunci când le u  lizați! Așezați cârjele pe cât posibil întotdeauna 
drept pe sol, pentru ca acestea să nu alunece! Căutați pentru a vă așeza, scaune cu co  ere. Puteți să 
vă sprijiniți de co  ere la ridicare! Purtați pe cât posibil încălțăminte confortabilă, pentru ca piciorul să 
poată face mai bine față solicitării suplimentare! În cazul în care se întâmplă să cădeți vreodată: Lăsați 
cârja pe cât posibil să cadă în lateral, pentru a nu cădea pe cârjă! Lăsați-vă însoțit și sprijinit, în fucție 
de posibilitate, de o persoană ajutătoare pentru ca aceasta să vă poată prinde în eventualitatea unei 
căderi! Lăsați-vă instruit, în funcție de posibilitate, de către personalul de specialitate în urcarea treptelor 
cu ajutorul cârjelor! La urcarea treptelor cu doar o singură cârjă, țineți-vă neapărtat cu mâna liberă de 
balustradă (fi g. 4)! La urcarea treptelor și u  lizarea a două cârje, luați ambele cârje împreună într-o mână 
și țineți-vă neapărat cu mâna liberă de balustradă (fi g. 5)!

Măsură de atenție

Prin u  lizarea unei cârje are loc o solicitare puternică neobișnui   pentru anumite părți ale corpului! Prin aceasta pot apărea următoarele efecte secundare nedorite: La mâini, la brațe sau la ar  colele 
ves  mentare pot apărea zone de compresiune resp. de frecare! Ca măsură preven  vă, vă sugerăm u  lizarea de bureți pentru mânere și  p bandă. Dacă folosiți două cârje, purtați întreaga greutate 
corporală cu brațele și umerii! Aveți în vedere, că la început sau în cazul solicitării mai lungi acest lucru duce la dureri și suprasolicitare! Faceți sufi ciente pauze!

Depozitarea și îngrijirea

Niciodată să nu depozitați cârjele în apropierea surselor de căldură, cum ar fi  cuptoarele sau în autovehicul în compar  mentul de depozitare! Nu supuneți cârjele unei radiații solare pe o perioadă mai lungă 
de  mp! Soarele puternic sau căldura deteriorează plas  cul! Protejați-vă cârjele împotriva accidentelor și daunelor la vopsea (de ex. prin brățări sau suport). Tamponul de cauciu este o piesă de uzură și 
trebuie înlocuit periodic. Cârjele pot fi  u  lizate din nou după o perioadă mai lungă de  mp de neu  lizare, numai după verifi carea prealabilă de către personalul de specialitate. Aver  zare! Mânerele și 
capsele din cauciuc nu trebuie curățate niciodată cu substanțe uleioase! Pericol de alunecare! Curățați cârjele în caz de murdărire, eventual, cu o soluție de curățat moale și cu o lavetă moale. Nu folosiți 
niciodată soluții de curățate cu conținut de diluant, deoarece acestea deteriorează plas  cul! Notă: Dacă este necesară dezinfectarea, atunci se va u  liza o soluție dezinfectantă adecvată. Aveți în vedere 
indicațiile producătorului la u  lizare.

Limitarea u  lizării

Cârja poate fi  solicitată numai conform indicațiilor producătorului. Respectați greutatea corporală maxim permisă indicată pe produs! Pentru solicitări mai mari sau în caz de dubii, adresați-vă 
comerciantului dvs. de specialitate. Cârjele îndoite sau deteriorate nu au voie să fi e folosite sub nicio formă în con  nuare, deoarece nu mai oferă stabilitatea necesară! Din cauza pericolului de rupere, 
cârjele îndoite nu au voie nici să fi e reparate! Notă: Toate incidentele grave apărute în legătură cu produsul trebuie comunicate producătorului și autorității responsabile a statului membru, în care este 
rezident u  lizatorul și sau pacientul.

Reu  lizarea (închirierea) / durata de u  lizare

Preluăm responsabilitatea conform legii privind răspunderea pentru produse, numai pentru prima u  lizare a produselor noastre. Suntem de acord cu reu  lizarea, numai dacă produsul a fost verifi cat de 
noi. Durata de viață a cârjelor este limitată la 2 ani. Dincolo de acest moment, u  lizarea în con  nuare a cârjelor se afl ă în responsabilitatea u  lizatorului.

Garanție și răspundere

Ați achiziționat un produs de înaltă calitate Ossenberg. Dacă în ciuda celor mai înalte standarde de calitate apare o defi ciență îndreptățită, Ossenberg are dreptul, după propria alegere, ca în decursul 
garanției de 12 luni să repare obiectul defi citar sau să-l înlocuiască cu un produs livrat ulterior, fără defi ciențe. Se va avea în vedere, că pentru execuțiile noastre, îndeosebi execuțiile speciale, sunt necesare 
prevederi legale mai stricte. Pentru daunele care au apărut în urma modifi cărilor aduse produselor noastre, nu putem prelua nicio răspundere. Nu se afl ă sub efectul garanției, defi ciențele care pot fi  
atribuite uzurii sau tratării necorespunzătoare. Sunt excluse de la garanție piesele de uzură. Este permisă folosirea numai a pieselor de schimb și a accesoriilor originale! Pentru piese de schimb, accesorii 
și reparații, adresați-vă magazinului de specialitate.

Eliminarea

Informați-vă la comerciantul dvs. de specialitate cu privire la prevederile regionale privind eliminarea.
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Accesorii

Accesoriile aprobate pentru cârje pot fi  găsite la:
h  ps://shop.ossenberg.com/en/downloads-to-the-product/
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Ci  ți instrucțiunile de 
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Greutate corporală 
permisă

Atenție Acest produs îndeplinește cerințele 
prevederii (UE) 2017/745 (MDR)

Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
GERMANIA

Telefon
Fax
Internet
E-Mail

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

Acesta este un produs în conformitate cu liniile directoare ale Direc  vei privind dispozi  vele medicale. 
În plus, Ossenberg GmbH este cer  fi cată în conformitate cu DIN EN ISO 13485.

Cele mai recente instrucțiuni de u  lizare pot fi  găsite la:
h  p://bilder.ossenberg.com/Dokumente/

Downloads-zum-Ar  kel/Gebrauchsanweisungen/PDF/Instruc  ons-for-
use-forearm-crutches-RO.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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