Gangstativ
Brugervejledning

Hermed lykønsker vi med erhvervelsen af denne artikel. Dette produkt er blevet
udviklet til privat brug. Det er konformt med direktiv 93/42/EØF om medicinske produkter. Gennemlæs venligst den medfølgende brugsvejledning om anvendelsen omhyggeligt forud
for brugen. Vær venligst opmærksom på de beskrevne sikkerhedshenvisninger og sørg for, at kun
personer med kendskab til disse henvisninger benytter artiklen. Opbevar denne vejledning på et
sikkert sted og giv den ubetinget med, hvis artiklen gives videre.
Formålsbestemt anvendelse:
Dette sammenklappelige gangstativ er et medicinsk produkt, der kun er udviklet til privat brug.
Gangstativet er et ganghjælpemiddel og tjener som støtte og sikkerhed for gangbesværede
personer.
Anvendelsesområder:
• Ved sygdomstilstande eller ved følgeskader med skavanker i bevægeapparatet og samtidigt 		
skavanker med koordinering/ligevægt
• Til sikring af en resterende gangfunktion
• Til gennemførelse af gangtræning
Det sammenklappelige gangstativ er ikke stift, men besidder en vis bevægelighed, der fremmer
bevægelse. Hertil forbliver standfødderne på den ene side på jorden, mens begge standfødder
på den den modsatte side sættes fremad.
For yderligere spørgsmål om en korrekt anvendelse og/eller højdeindstillingen bør man kontakte
en specialist i ganghjælpemidler, egen læge eller terapeut.
Sikkerhedshenvisninger:
• Gangstativet bør udelukkende anvendes indendørs.
• Ved anvendelse af gangstativet skal der altid bæres stabilt og sikkert fodtøj.
• Den maksimale brugervægt på 100 kg må ikke overskrides.
• Gangstativet må kun anvendes til dets formål og kun på plan og fast undergrund.
• For ens egen sikkerhed anvendes dette ganghjælpemiddel kun til gang fremad.
• Forud for anvendelse skal der sørges for en ensartet benlængde og fastlåst arretering.
• Gangstativet skal ikke anvendes som siddemulighed.
• Håndgrebene skal belastes ensartet på begge sider med kropsvægten.
• Gangstativet må kun anvendes i en fejlfri, ubeskadiget tilstand.
• Skruer og forbindelsesdele skal regelmæssigt kontrolleres for deres stabilitet. Henvendelse kan
eventuelt ske til en specialforretning.
• Defekte dele skal altid erstattes med originaldele.
Tekniske data:
Mål: ca. 45 x 50 x 76,5 - 94 cm
Højdeindstilling: ca. 76,5 - 94 cm
Maksimal brugervægt: 100 kg
Vægt: ca. 2,9 kg
Leveringsomfang:
1 x gangstativ
1 x brugervejledning

Montering:
Sæt gangstativet sammen som følger:
Tag det sammenklappede gangstativ ud af
emballagen og fjern alle plastikposer. Placér gangstativet med dets ben på jorden. Klap så de to
sidedele udad, indtil arreteringen (afb. 1, pil) klikker
hørbart på plads. Gangstativet er nu klar til brug.
OBS! Anvend kun gangstativet i udklappet tilstand
og udelukkende indendørs.

Afb. 1

Afb. 2

Højdejustering:
Gangstativet skal forud for anvendelsen indstilles til den korrekte højde for brugeren. Hertil skal
trykknappen (afb. 2, pil) på gangstativets ben trykkes ind, benet justeres i højden og trykknappen skal igen komme i indgreb i den ønskede højde. For at tilsikre, at alle fire ben er justeret til
samme højde, er låseåbningerne for en bedre orientering nummereret fortløbende fra 1 til 8.
Sammenklapning:
Tryk arreteringen ind ovenfra (afb. 1, pil) og fold de to sidedele indad efter hinanden.
Rengøring og opbevaring:
Ved behov kan rammen på gangstativet rengøres med hånden med en mild sæbeopløsning
såvel som handelsgængse, milde vaskemidler. Efterfølgende kan gangstativet skylles af med rent
vand og tørres med en blød klud. Undgå aggressive, kemiske midler (f.eks. opløsningsmidler)!
Opbevar gangstativet beskyttet mod direkte sollys, tørt og ved stuetemperatur inde i huset ved
længere tids manglende brug.
Henvisninger til bortskaffelse:
Bortskaf denne artikel i henhold til aktuelt gældende forskrifter. I tvivlstilfælde kan der indhentes
oplysninger hos den lokale genbrugsplads om en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse.
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