
 

        
 
GEBRUIKSAANWIJZING DUNIMED ELLEBOOGKRUKKEN 

  
MODEL: KL5804 Elbow Crutch Opened Cuff 

KL5852 Elbow Crutch Closed Cuff  

Maximaal gebruikersgewicht: 130 KG.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 
Deze elleboogkrukken zijn speciaal ontwikkeld om ondersteuning te 
bieden aan mensen die tijdelijk wat moeilijker kunnen bewegen zonder het gebruik van hulpmiddelen. 
 De ergonomisch gevormde handvaten zijn op zo’n manier gemaakt dat zij maximale drukverdeling en 
comfort bieden aan de gebruiker. Dit is bijzonder prettig voor artrose en reuma patiënten die door hun 
ziekte pijnlijke handen hebben. Voordat de krukken in gebruik worden genomen is het raadzaam om een 
specialist, of huisarts, er naar te laten kijken en te laten helpen met het afstellen van de krukken op uw lengte. 
LET OP: Het maximale gebruikersgewicht is 130 KG. Dit mag absoluut niet worden overschreden. Zijn de 
krukken voor gebruik al beschadigd? Neem deze dan niet in gebruik! Gebruik de elleboogkrukken niet op 
natte en gladde ondergronden. Hang geen tasjes of andere objecten aan de krukken. Dit zal de stabiliteit tijdens 
gebruik negatief beïnvloeden. Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met het gebruik van de krukken 
op uw route. Wees extra voorzichtig op steile stukken, trappen, drempels en stoepen. 

  

 

INSTELLEN VAN DE HOOGTE: 
Druk de veerknoppen van de poot in en beweeg naar boven of beneden totdat de gewenste hoogte is ingesteld. 
Laat vervolgens de veerknop in het gaatje vallen totdat u een klik hoort. De handvaten moeten ter hoogte van 
de pols van de gebruiker komen wanneer deze in een natuurlijke, ontspannen houding staat met de armen langs 
het lichaam. Stel de hoogte van het manchet in totdat deze net onder de elleboog komt, en het bewegen van de 
arm niet wordt beperkt. 

  

SCHOONMAKEN:
Maak de elleboogkrukken op regelmatige basis schoon met een warm sopje. Gebruik geen bleekmiddel. 
Controleer altijd of het gekozen schoonmaakmiddel geschikt is voor het schoonmaken van de krukken. 
Gebruik geen schuursponsjes of schoonmaakdoeken met een ruw oppervlak aangezien deze producten de 
krukken permanent kunnen beschadigen, waardoor de garantie komt te vervallen. Maak de krukken goed 
droog voordat u ze opbergt of weer opnieuw gebruikt.  
 
LET OP! Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn bevestigd voordat u de krukken gaat gebruiken. 
 
Technische vragen, of algemene vragen? Bel dan gratis met onze klantenservice: +31 85-2010818. 
Ons team helpt u graag verder!  
Distributed by Podobrace B.V.  
Marconistraat 9, 1131 JW Volendam                          Made in China 


