
Koltuk al   değneği kullanma kılavuzu - TR

Kullanım amacı ve endikasyon

Koltuk al   değneklerimiz hareket kaybı nedeniyle mobilitesi önemli ölçüde etkilenmiş, yeterli yürüme becerisiyle birlikte denge bozukluğuna sahip ve koordinasyon kısıtları olan kişiler içindir. Yürümeyi 
sağlamaya, desteklemeye ve güvence al  na almaya ya da bir alt uzva binen yükün kısmen veya tamamen hafi fl e  lmesine yararlar. Koltuk al   değnekleri iç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Güvenlik 
talimatlarına mutlaka riayet edin!

Kontrendikasyon

Her iki kolda da uzuv kaybı veya her iki kolda da eklem körelmesi/eklem hasarı söz konusuysa koltuk al   değneklerinin kullanılması uygun değildir.

Genel güvenlik talimatları

Koltuk al   değneğine çanta, poşet veya başka bir eşya asmayın! Koltuk al   değnekleri örn. eşyaları kaldırmak ya da taşımak veya ışık ve asansör 
düğmelerini açıp kapatmak gibi başka amaçlar için asla kullanılamaz! Yere tutunuşları, koltuk al   değneklerinin güvenli bir şekilde tutulması 
için çok önemlidir! Islak zeminlerden veya çakıl, kum, yaprak, buz veya kar kaplı yüzeylerden kaçının! Zemindeki engebeler ve delikler, gevşek 
zemin döşemeleri veya kenarları gibi engellere dikkat edin, zira koltuk al   değneği beklenmedik bir şekilde kayabilir veya saplanabilir! Yerdeki 
düzensizlikleri görmek zor olduğundan, yetersiz ışık koşullarında özel özen gösterin! Basma düğmesini ayarlanırken, düğme delikten sonuna kadar 
dışarı çıkmalıdır (şekil 2)! Koltuk al   değneği ayar düşmeleri belli miktarda bir aşınmaya tabidir. Bunların kırılmamış olmasına dikkat edilmelidir, 
aksi takdirde basma düğmesinin güvenli bir şekilde kilitlenmesi garan   edilemez. Klips ayarlanırken, plas  k klips kalıbına uygun olarak takılmış 
olmalıdır (şekil 1)! Her kullanım öncesinde tüm vida bağlan  larının iyice sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin! Kol bağlan  sı kapalı koltuk al   değnekleri 
kullanılırken, cilt veya parmaklarda sıkışma ya da ezilme tehlikesi oluşacağından kol bağlan  sının yanlışlıkla aşağı bas  rılmamasına dikkat edin.

Koltuk al   değneğini ayarlama

                       Uyarı! İşlevsel ve ergonomik olarak doğru ayar için yetkili sa  cınızla görüşün! Yanlış ayarlanmış koltuk al   değnekleri, koltuk al   değneğinin işlevselliğini sınırlayabilir veya hasta üzerinde aşırı ya 
                   da yanlış yüklenmeye neden olabilir! Koltuk al   değnekleri hasta olarak size uygun bir durumda teslim edilir ve uzman sa  cınız ya da  bbi personel tara  ndan vücudunuza göre kişisel olarak 
                         ayarlanır. Böyle olup olmadığından emin değilseniz, yetkili uzman personelle ir  bata geçin. Koltuk al   değneği, yalnızca vücut ölçünüze en uygun şekilde ayarlanmışsa size istediğiniz rahatlamayı 
sağlayabilir. Ayar: Koltuk al   değneğiniz bir başlık somunuyla dona  lmışsa, bu, ayar öncesinde saat yönünün tersine yaklaşık yarım tur gevşe  lmelidir (şekil 1). Basma düğmesine basarak veya klipsi bas  rıp 
çıkararak yükseklik ayarı kilidini açın. Destek borularını uzatarak veya iterek desteklerin uzunluğunu kendi boyunuza göre ayarlayın. Boruları iki kilitleme deliği üst üste gelecek şekilde hizalayarak yükseklik 
ayarını tekrar kilitleyin; bu şekilde basma düğmesini tekrar yerine oturacak  r. Klipsi ayarlarken klipsi yeniden yerleş  rin. Ayar sonrasında başlık somunu tekrar sıkılmalıdır. Yükseklik ayarlı koltuk al   
değneklerinin alt kısmı maksimum 10 cm kısal  labilir. Ayarlanamayan koltuk al   değnekleri, destek borusu demir testeresi veya boru kesici ile kendi boyunuza göre kişisel olarak ayarlanarak kısal  lır. Dikkat:  
Hatalı kilitlenmiş yükseklik ayarı nedeniyle koltuk al   değneği bükülür ve düşme tehlikesi oluşur! Her ayarlama sonrasında desteği döndürmeye veya i   rmeye çalışarak doğru şekilde kilitlendiğinden emin 
olun! Anatomik el tutamağı eksenel olarak ayarlanabilir. Ayarı şu şekilde gerçekleş  rin: 1. Refl ektörleri bas  rıp ön el tutamağından çıkarın. 2. Kovan vidasını al   ila sekiz tur gevşe  n. 3. Tutamağı öne doğru 
çekin ve ayarlayın. 4. Kovan vidasını sıkın ve refl ektörü yeniden yerleş  rin. Bunun için standart bir al   köşeli anahtar kullanabilirsiniz.

Kullanım

Koltuk al   değneklerinin kullanımı oldukça farklı olabilir ve yürüme becerisindeki bireysel kısıtlara bağlıdır. 
Uzman sa  cınız ya da  bbi personelden koltuk al   değneklerinin kullanımı hakkında bilgi alın. Koltuk 
al   değnekleri su içinde kullanılamaz. Su bulaşması korozyon oluşumuna ve dolayısıyla kırılma riskinin 
artmasına neden olabilir. Koltuk al   değneklerinin nemle sürekli temasından kaçınılmalıdır. Nemlenmesi 
halinde koltuk al   değnekleri kurulanmalıdır. Koltuk al   değneğinin doğru bir şekilde kullanmak için biraz 
alış  rma yapmak gerekir. Bu yüzden başlangıçta yardımcı bir kişiden destek almanızı tavsiye ederiz. Her 
iki tarafa da destek olması için çi   halinde kullanılmasını öneririz! Ancak yalnızca bir destek kullanın ve 
onu da daima hasarlı ya da korunması gereken bacağın diğer tara  nda kullanın! Koltuk al   değneklerini 
dışa doğru bir açıyla değil vücudunuza yakın bir yerde tutun (şekil 3)! Aksi takdirde düşebilirsiniz! 
Kullanım esnasında koltuk al   değneğinin / değneklerinin tutamağını / tutamaklarını elinizle tamamen 
ve sıkıca kavrayın! Kaymamak için koltuk al   değneklerini yere daima mümkün olduğunca düz bir 
şekilde koyun! Oturmak için kolçaklı sandalyeler kullanın. Böylece ayağa kalkarken kolçaklardan destek 
alabilirsiniz! Bacağın ilave yüklerle daha iyi başa çıkabilmesi için mümkün olduğunca rahat ve düz topuklu 
ayakkabılar giyin! Düşmeniz durumunda: Üzerine düşmemek için koltuk al   değneğinin mümkünse yana 
doğru düşmesini sağlayın! Mümkünse düşme esnasında sizi tutabilecek yardımcı bir kişiden destek alın! 
Mümkünse uzman bir personelden koltuk al   değneğiyle merdiven çıkma konusunda bilgi alın! Tek bir 
koltuk al   değneğiyle merdiven çıkarken boştaki elinizle mutlaka  rabzanı tutun (şekil 4)! İki bir koltuk 
al   değneğiyle merdiven çıkarken iki koltuk al   değneğini de tek elinizle tutun ve boştaki elinizle mutlaka 
 rabzanı tutun (şekil 5)!

Emniyet tedbiri

Tek bir koltuk al   değneği kullanırken vücudun münferit bölgelerinde alışıldığın ötesinde ağırlıkta yük oluşturur! Bunun ne  cesinde şu istenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir: Ellerde, kolda veya giysiler 
üzerinde baskı veya sürtünme yerleri oluşabilir! Önleyici bir tedbir olarak, tutamak pedlerinin kullanılmasını tavsiye ederiz. İki koltuk al   değneği kullanıyorsunuz bütün vücut ağırlığınızı kollarınızda ve 
omuzlarınızda taşıyın! Bunun başlarda veya uzun süreli yüklenmelerde ağrıya ve fazla yorulmaya yol açabileceğini unutmayın! Yeterli molalar vermeye dikkat edin!

Saklama ve bakım

Koltuk al   değneklerini asla  rın, ısı  cı gibi ısı kaynaklarının yakınında veya taşıtların bagajlarında saklamayın! Koltuk al   değneklerini uzun süreliğine güneş ışığına maruz bırakmayın! Güçlü güneş ışınları 
veya ısı plas  ğe zarar verir! Koltuk al   değneklerinizi düşmeye ve boya hasarına karşı koruyun (örn. köşebentler veya tutucular kullanarak). Las  k tampon aşınmaya tabi bir parçadır ve düzenli olarak 
değiş  rilmelidir. Uzun süreler kullanılmadıktan sonra koltuk al   değnekleri yalnızca uzman personel tara  ndan ön inceleme yapıldıktan sonra tekrar kullanılabilir! Uyarı! Tutamakları ve las  k kapakları asla 
yağlı maddelerle temizlemeyin! Kayma tehlikesi! Kirlenmeleri durumunda koltuk al   değneklerini hafi f bir deterjan ve yumuşak bir bezle temizleyin. Plas  ğe zarar vereceği için asla solvent bazlı deterjan 
kullanmayın! Not: Dezenfeksiyon gerekiyorsa uygun bir dezenfektan kullanılmalıdır. Kullanırken üre  ci talimatlarına dikkat edin.

Kullanım kısıtlaması

Koltuk al   değneğine yalnızca üre  cinin talimatlarına göre yüklenilebilir. Ürün üzerinde belir  lmiş izin verilen maksimum vücut ağırlığına dikkat edin! Daha fazla yükler için veya şüphe durumunda 
uzman sa  cınızla ir  bata geçin. Bükülmüş veya hasar görmüş koltuk al   değnekleri ar  k gerekli stabiliteyi sağlamayacakları için kullanılmamalıdır! Kırılma riski nedeniyle bükülmüş koltuk al   değnekleri 
düzel  lmemelidir! Not: Ürünle bağlan  lı olarak meydana gelecek tüm ciddi durumlar üre  ciye ve kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu üye devle  n yetkili dairelerine bildirilmelidir.

Yeniden kullanım (kiralama) / kullanım ömrü

Yalnızca ürünlerimiz piyasaya ilk kez sürülürken Ürün Sorumluluğu Kanunu kapsamında sorumluluk üstleniriz. Yeniden kullanıma yalnızca ürün tara  mızdan önceden kontrol edildiyse onay veririz. Koltuk al   
değneklerinin kullanım ömrü 2 yıl ile sınırlıdır. Koltuk al   değneklerinin bu sürenin ötesinde daha fazla kullanılması kullanıcının sorumluluğundadır.

Garan   ve sorumluluk

Sa  n almış olduğunuz ürün yüksek kaliteli bir Ossenberg ürünüdür. En yüksek kalite standartlarına rağmen haklı bir kusur meydana gelirse, Ossenberg 12 aylık garan   çerçevesinde kendi takdirine bağlı 
olarak kusurlu ürünü tamir etme veya kusursuz bir ürünle değiş  rme hakkına sahip  r. Ürünlerimiz ve bilhassa da ısmarlama ürünlerimiz için daha ka   yasal hükümlerin geçerli olduğu unutulmamalıdır. 
Yapılan değişiklikler nedeniyle ürünlerimizde oluşan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Aşınma veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan kusurlar garan   kapsamında değildir. Aşınmaya 
tabi parçalar garan   kapsamı dışındadır. Yalnızca orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanılmalıdır! Yedek parçalar, aksesuarlar ve onarımlar için yetkili sa  cınızla ir  bata geçin.

Bertaraf etme

Bölgesel bertaraf etme yönetmelikleri hakkında yetkili sa  cınızdan bilgi alın.
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Teknik veriler Yedek parçalar

Aksesuarlar

Koltuk ak   değneğiniz için izin veriler aksesuarlar şu adreste bulunabilir: 
h  ps://shop.ossenberg.com/en/downloads-to-the-product/
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Üre  ci
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Kullanma kılavuzunu 
okuyun

İzin verilen 
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Dikkat
Bu ürün 2017/745 (MDR) 
yönetmeliğinin (AB) gereksinimlerini 
karşılar.

Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
ALMANYA

Telefon
Faks
Internet
E-posta

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

Bu, Tıbbi Cihazlar Direk  fi  yönergelerine uygun bir üründür.
Ayrıca Ossenberg GmbH, DIN EN ISO 13485‘e göre ser  fi kalandırılmış  r.

En son kullanım talimatlarını şu adreste bulabilirsiniz:
h  p://bilder.ossenberg.com/Dokumente/

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