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In gebruik nemen van de smartCRUTCH™
Deze aanwijzingen altijd opvolgen!
Uitgave: mei 2014

Gebruiksdoel
Deze krukken zijn bedoeld als hulpmiddel voor personen die als gevolg van een handicap of aandoening
problemen hebben met lopen. De krukken dienen ervoor om steun en stabiliteit te geven tijdens het lopen.
Waarschuwing tegen ongeoorloofde wijzigingen
Gebruik de krukken alleen in de originele uitvoering. Breng zelf geen wijzigingen aan door zagen, boren
of anderszins.
Zorg voor de juiste instellingen
Laat u assisteren door een deskundige als u de krukken instelt voor het eerste gebruik. Volg de
aanwijzingen op de achterzijde van dit blad en verzeker u ervan dat de instellingen binnen het
aangegeven bereik zijn. Zorg ervoor dat alle verstelpunten goed vast zitten. Let op dat de knopjes van de
lengte-verstelling goed door de gaatjes van de buitenste buis steken.
Onderhoud en controle
Controleer voor u de krukken gebruikt of ze onbeschadigd zijn. Let goed op slijtage aan de dop en de
gaatjes van de lengte-verstelling. Controleer ook op scheurtjes, losse onderdelen, ingedrukt schuim en
scheuren in of slijtage van het materiaal van de handgrepen. Verzeker u ervan dat de dop stevig vastzit
aan de buis, zodat deze niet onverwacht losraakt tijdens het gebruik. Maak er een gewoonte van om uw
krukken regelmatig te controleren op slijtage.
Onderdelen
Wanneer u onderdelen nodig hebt voor uw smartCRUTCH™ zal uw leverancier u graag van dienst zijn.
Gebruik op gladde ondergrond en trappen
Gebruik de krukken niet op erg gladde oppervlakken, zoals natte tegels, modder of ijs. U loopt dan het
risico te vallen met – extra – letsel als gevolg.
Trap-op lopen: plaats eerst de voet van uw goede been op de volgende trede en verplaats de krukken
pas naar die trede als u goed in balans staat.
Trap-af lopen: plaats eerst de krukken op de volgende trede en verplaats de voet van uw goede been pas
naar die trede als u goed in balans staat.
Beperkingen
Bij normaal gebruik is de smartCRUTCH™ geschikt voor gebruikers van max. 120 kg en met een
lichaamslengte tussen 1,52 m en 1,95 m
Bewaren
Stel de smartCRUTCH niet bloot aan extreme weersomstandigheden. En ook niet langdurig aan zonlicht.
Dit geldt ook voor zonlicht dat door een raam naar binnen schijnt.
Garantie
De garantietermijn op smartCRUTCH™ bedraagt 2 jaar. Normale slijtage en schade door onjuist gebruik
of opslag vallen niet onder de garantie.

1. Neem de smartCRUTCH™ krukken uit de
verpakking.
2. Draai de ronde vleugelmoer (A) zo ver los
dat de elleboogsteun vrij kan bewegen. (Fig.
1)
3. Stel de onderarmsteun (B) in op ca. 45°,
zoals aangegeven (Fig. 2). Verzeker u ervan
dat de tandjes van de verstelling goed in
elkaar grijpen. U heeft nu een goede
beginpositie voor het gebruik van de
smartCRUTCH™. U kunt deze hoek steeds
naar wens aanpassen om de druk op de
armen en de handen te verminderen. (N.B. in
bepaalde standen is de kruk stabieler dan in
andere.)
4. Plaats uw onderarm in de elleboogsteun,
zoals afgebeeld (Fig. 3).
5. Draai de vleugelmoer van de verstelling van
de handgreep los en trek het boutje eruit.
Verschuif de handgreep zo dat uw elleboog
goed in de steun rust. Steek het boutje weer
in de armsteun, breng de vleugelmoer aan
en draai deze goed vast (Fig. 4).
6. Ga rechtop staan, terwijl u de krukken
vasthoudt alsof u ze gebruikt.
7. Stel de smartCRUTCH in op de juiste lengte
in (Fig. 5).
8. De lengte is juist ingesteld als de dop van de
smartCRUTCH op de grond steunt en de
elleboog licht in de elleboogsteun rust.
9. Herhaal dit met de andere kruk. Let er goed
op dat de knopjes van de lengte-instelling
goed door de gaten in de buitenste buis
steken.
10. Als u bij het gebruik van de smartCRUTCH
pijnlijke druk ervaart in de handen of
onderarmen kunt u de hoek van de
onderarmsteun verstellen naar een positie
die prettiger aanvoelt (Fig. 2). Mogelijk moet
u dan wel de hoogte aanpassen.
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