
BRUKERMANUAL
Krykker fra Ossenberg 
modell 220D/220DS-S10/230/241/320/321/332



For rett bruk av krykken skal den individuelt høydejusteres til 
brukeren av kvalifisert personell. Krykken justeres på følgende 
måte: Trykk in knappen som låser begge rørene, dra juster rørene 
til ønsket lengde. Lås deretter rørene igjen ved å matche høyde- 
justeringshullene og se til at låseknappen ”knepper” på plass igjen.

OBS! Kontroller at begge rørene er låste og at trykknappen er på plass 
gjennom å dra og vri på begge rørene!

BRUKERMANUAL 
220D/220DS-S10/230/241/320/321/332

OBS! Les instruksjonene nøye før krykken tas i bruk.

FORMÅL
Albuekrykker er et hjelpemiddel for personer med nedsatt gå- og/eller ståfunks-
jon og skal ikke brukes til annet formål. Krykkene kan brukes både inne og ute. 
Enkel høydejustering, høy materialkvalitet og refleks foran og bak sikrer økt 
sikkerhet og brukervennlighet.

Mellom rørene sitter en plastring som sikrer klikkfri gange på krykken. Materialet 
i underarmstøtten består av 15 % glassfiber som gjør plastdelen mer fleksibel 
ved temperaturforandringer samt minsker ubekvemt trykk om brukeren har 
bredere underarmer eller tykkere klær som for eksempel vinterklær.

Doppskoen er produsert i naturgummi for et bedre grep og har et metallinnlegg 
slik at den blir mer slitesterk. Utprøving skal foregå i samråd med personer som 
har kunnskap om produktet og egenskapene det innehar.

Feil innstilt krykke kan føre til feilbelastninger og i verste fall være en sikkerhets-
risiko og føre til fall/skader.



• Tåler høy brukervekt. OBS! Se maks. brukervekt innprentet på hver krykke.
• Produsert i materialer med høy kvalitet.
• Refleks foran og bak for økt sikkerhet.
• Doppsko med metallinnlegg for økt levetid og holdbarhet.
• Individuelt justerbare for tilpasning til de aller fleste brukere.
• Enkelt eller dobbelt justerbar med trykknapp eller klips.

Sikkerhetsinstruksjoner
• Hold krykken nær kroppen og så rett ned mot bakken som mulig.
• Det er ikke anbefalt å henge vesker, bager, poser, etc. på krykkene (fig. D).
• Det er ikke tillatt å gjøre mekaniske forandringer på krykkene. Det vil med-

føre fare for sikkerheten.
• Kun originale reservedeler/tilbehør skal benyttes.
• Godt underlag er essensielt for friksjonen mellom krykken og underlaget.
• Justeringshullene for høydejusteringen kan over tid bli utsatt for slitasje.

Se til at disse ikke er slitte eller skadet.
• Krykkene kan kun bli brukt etter produsentens instruksjoner.
• Aldri overgå produktets maks brukervekt som er spesifisert på produktet.
• Skadede eller bøyde krykker skal ikke brukes.
• Bøyde krykke skal ikke bli forsøkt rettet ut, da de kan ha fått skade på

konstruksjonen.
• Alle fester/skruer må sitte forsvarlig festet. Dette skal undersøkes før hver

bruk av krykken.
• Doppskoen til krykken skal ikke bli for slitt. Da skal den byttes ut. Slitte

doppsko reduserer sikkerheten.
• Ved synlige skader skal ikke krykken benyttes. Kontakt stedet der du fikk

utlevert/kjøpt krykken.

Fig. D
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• Krykkene skal ikke utsettes for sterk varme, f.eks. inntil piper, ovner og
lignende.

• Bytt ut slitedeler ved behov.
• Om krykkene ikke har vært benyttet på lenge, skal de undersøkes av

kvalifisert personell før bruk.
• Det anbefales ikke å lagre krykkene mer enn 2 år.

ADVARSEL
• Aldri rengjør krykkene med oljebasert middel. Det oppstår fare for å gli

og miste grepet.
• Ved behov, rengjør krykkene med et mildt rengjøringsmiddel og tørk av

smuss og støv.

Merk
• Om bruk av desinfeksjon er nødvendig, bruk et passende desinfeksjons-

middel. Se produsentens spesifikasjoner på www.ossenberg.com.

Produsent

Distributør

Mediq Norge AS
Postboks 6608, Etterstad, 0607 Oslo
www.mediqnorge.no | T 67 02 43 00
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