
Ramentų naudojimo instrukcija - LT

Naudojimo paskir  s ir indikacija

Mūsų ramentais yra skir   žmonėms, turin  ems žymius judėsenos sutrikimus esant judėjimo pažeidimui, pusiausvyros sutrikimui su pakankamai išlikusiu gebėjimu vaikščio   ir turin  ems koordinacijos sutri-
kimus. Jie palaiko, ska  na ir apsaugo ėjimą arba dalinį / visišką apa  nės galūnės krūvio sumažinimą. Ramentai gali bū   naudojami viduje ir lauke. Bū  nai atsižvelkite į saugos įspėjimus!

Kontraindikacijos

Ramentai ne  nka netekus abiejų rankų galūnių arba esant abiejų rankų sąnarių kontraktūroms / pakenkimų sąnariuose.

Bendrieji saugos įspėjimai

Ant ramentų nekabinkite krepšių, maišelių ar kitų daiktų! Ramentų jokiu būdu negalima naudo   ki  ems  kslams, pvz., kel   ar perstum   daiktus 
arba kaip pagalbinę priemonę spaudžiant šviesos jungiklius arba li  o mygtukus! Sukibimas su pagrindu lemia saugią ramentų atramą! Venkite 
drėgnų grindų arba pagrindo, pvz., žvyro, smėlio, lapų, ledo ar sniego! Būkite atsargūs vietose, keliančiose  kimybę suklup  , pvz., vietose su nely-
gumais, skylėmis grindyse, palaida grindų danga arba kraštais, nes ramentai gali ne  kėtai paslys   arba sulys   į kiaurymes! I  n atsargiai reikia elg  s 
esant nepakankamoms apšvie  mo sąlygoms, kadangi sunku pamaty   pagrindo nelygumus! Reguliuojant mygtuką jis turi iki galo išsikiš   iš angos 
(2 paveikslas)! Ramentų reguliavimo skylės šiek  ek dėvisi. Reikia atsižvelg  , kad jos nebūtų išmuštos, nes tokiu atveju nebeuž  krinamas saugus 
mygtuko fi ksavimas. Reguliuojant spaustuką plas  kinis spaustukas turi bū   standžiai įstatytas (1 paveikslas)! Prieš kiekvieną naudojimą pa  krinkite, 
ar visos varž  nės jungtys priveržtos! Naudojant alkūninius uždaro  po ramentus reikia atsižvelg  , kad apskri  mas apie dilbį netyčia nebūtų nu-
spaustas žemyn – kyla odos ar pirštų sugnybimo ar suspaudimo pavojus.

Ramentų reguliavimas

      Įspėjimas! Dėl funkcinio ir ergonomiškai teisingo sureguliavimo kreipkitės į specializuotą prekiautoją! Ne  nkamai sureguliuo   ramentai gali apribo   jų naudojimą arba
      sukel   per didelę arba ne  nkamą paciento apkrovą! Ramentai jums, kaip pacientui, perduodami  nkamos būsenos, o jūsų specializuotas prekiautojas arba slaugos 
                      personalas juos individualiai sureguliuoja pagal jūsų kūną. Jei nesate už  krin  , kad taip yra, kreipkitės į kompete  ngus specialistus. Ramentai už  krina pageidaujamą krūvio sumažinimą  k tada, 
jei yra op  maliai pritaiky   prie ūgio. Reguliavimas Jei jūsų ramentuose yra dantytoji veržlė, prieš reguliavimą ją reikia atsuk   per maždaug pusę pasukimo prieš laikrodžio rodyklę (1 paveikslas). A  iksuokite 
aukščio reguliatorių įspausdami mygtuką arba išstumdami spaustuką. Pritaikykite atramos ilgį prie savo ūgio ištraukdami arba sustumdami atraminį vamzdį. Vėl užfi ksuokite aukščio reguliatorių nukreipdami 
vamzdį taip, kad dvi fi ksavimo angos būtų viena virš kitos – mygtukas vėl užsifi ksuoja. Reguliuojant spaustuką iš naujo įstatykite spaustuką. Sureguliavus dantytąją veržlę vėl reikia priverž   Reguliuojamo 
aukščio ramentus apa  nėje dalyje galima maks. 10 cm sutrumpin  . Nereguliuojami ramentai sutrumpinami nupjaunant atraminį vamzdį metalo pjūklu arba vamzdžių pjautuvu ir individualiai pritaikant prie 
jūsų ūgio. Atsargiai  Pavojus nukris   atsilenkus ramentui dėl ne  nkamai užfi ksuoto aukščio reguliatoriaus! Po kiekvieno pritaikymo pa  krinkite  nkamą fi ksavimą bandydami atramą persuk   arba perstum  ! 
Anatominę kietą rankeną galima sureguliuo   išilgai ašies. Reguliuodami vadovaukitės šiais nurodymais: 1. Išstumkite atšvaitus iš priekinės rankenos. 2. Movos  po varžtą atsuk   pasukant šešis / aštuonis 
kartus. 3. Ištraukite rankeną į priekį ir nustatykite. 4. Vėl priveržkite movos  po varžtą ir įstatykite atšvaitą. Tam galite naudo   rinkoje parduodamą šešiakampį raktą.

Naudojimas

Ramentų naudojimas gali labai skir  s ir priklauso nuo individualaus gebėjimo vaikščio   apribojimo. Tegu 
specializuotas prekiautojas arba slaugos personalas jus instruktuoja, kaip naudo   ramentus! Ramentų 
negalima naudo   vandenyje. Prasiskverbęs vanduo gali sukel   koroziją ir dėl to kyla didesnė įtrūkimo ri-
zika. Reikia veng   nuola  nio ramentų sąlyčio su drėgme. Sudrėkusius ramentus reikia a   nkamai išdžio-
vin  . Reikia šiek  ek įpra  mo  nkamai prižiūrė   ramentus. Todėl iš pradžių rekomenduojame papildomai 
pasitar   su padedančiu asmeniu. Rekomenduojame naudo   ramentų porą atsirem   abiems pusėms! 
Tačiau naudokite  k vieną atramą, kuri visuomet turi bū   kitoje pusėje nei sužeista koja arba koja, kuriai 
turi tek   mažesnis krūvis! Laikykite ramentus šalia kūno, o ne įstrižai į išorę (3 paveikslas)! Kitu atveju gali-
te nukris  ! Naudodami ranka visiškai ir tvirtai apimkite ramento(-ų) rankeną(-as)! Visada dėkite ramentus 
kiek įmanoma  esiau ant pagrindo, kad jie nepaslystų! Sėdėjimui pasirinkite kėdes su atlošais rankoms. 
Atsistodami galėsite atsirem   į rankų atlošus! Dėvėkite kuo patogesnius plokščiapadžius batus, kad koja 
lengviau susitvarkytų su papildoma apkrova! Jei vis dėlto parkristumėte Leiskite ramentams nukris   kiek 
galima labiau į šonus, kad neužkristumėte ant jų! Jei yra galimybė, tegu jus lydi padedan  s asmuo, kad 
jis galėtų jus pagau   galimo kri  mo atveju! Jei yra galimybė, paveskite specializuo  ems darbuotojams 
jus instruktuo  , kaip lip   laiptais naudojant ramentus! Lipdami laiptais  k su vienu ramentu, laisva ranka 
bū  nai laikykitės už turėklų (4 paveikslas)! Jei naudojate du ramentus, lipdami laiptais abu ramentus 
laikykite vienoje rankoje, o laisva ranka bū  nai laikykitės už turėklų (5 paveikslas)!

Atsargumo priemonės

Naudojant  k vieną ramentą pavienes kūno dalis veikia neįprastai didelis krūvis! Dėl to gali pasireikš   nepageidaujamas šalu  nis poveikis Ant plaštakų, rankų ar drabužių gali susidary   nuospaudos ir nu-
sitrynimai! Kaip prevencinę priemonę siūlome naudo   rankenos ir atramos paminkš  nimus Jei naudojate du ramentus, visą kūno svorį nešate rankomis ir pečiais! Atsižvelkite, kad tai iš pradžių arba esant 
ilgesnei apkrovai galimas skausmas ir persitempimas! Darykite pakankamai pertraukų!

Laikymas ir priežiūra

Niekada nelaikykite ramentų šalia šilumos šal  nių, pvz., krosnių, šildytuvų arba transporto priemonėje padėjimo vietoje! Saugokite ramentus nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio! S  prūs saulės spinduliai 
arba karš  s gadina plas  ką! Saugokite savo ramentus nuo kri  mo ir dažų pažeidimo (pvz., naudodami kilpas arba laikymo įmautes). Guminis antgalis yra nusidėvin   dalis ir ją reikia reguliariai pakeis  . 
Jei ramentai buvo ilgesnį laiką nenaudojami, juos vėl galima naudo    k tada, jei jie prieš tai buvo pa  krin   specializuotų darbuotojų!
Įspėjimas! Niekada nevalykite rankenų ir guminių kapsulių aliejingomis substancijomis! Pavojus paslys  ! Nešvarumus nuo ramentų nuvalykite švelnia valymo priemone ir minkšta šluoste. Niekada nenaudo-
kite valiklių, kurių sudėtyje yra  rpiklių, nes jie pažeis plas  ką! Nuoroda Jei bū  nas dezinfekavimas, naudokite  nkamą dezinfekavimo priemonę. Naudodami laikykitės gamintojo rekomendacijų.

Naudojimo apribojimai

Ramentą galima veik    k gamintoju nurodytu krūviu. Atsižvelkite į ant gaminio nurodytą maksimalų leis  ną kūno svorį! Esant didesniam krūviui arba jei kyla abejonių kreipkitės į specializuotą prekiautoją. 
Jokiu būdu negalima naudo   deformuotų arba sugadintų ramentų, nes jie neuž  krina reikiamo stabilumo! Deformuotų ramentų negalima  esin  , nes jie gali įtrūk  ! Nuoroda Apie visus su gaminiu susiju-
sius pavojingus incidentus reikia praneš   gamintojui ir kompete  ngai valstybės narės, kurioje naudotojas ir (arba) pacientas turi nuola  nę gyvenamąją vietą, ins  tucijai.

Pakarto  nis naudojimas (nuoma) / naudojimo trukmė

Pagal Įstatymą dėl atsakomybės už gaminius atsakomybę prisiimame  k už pirmą kartą pateikiamus į rinką mūsų gaminius. Pakarto  niam naudojimui pritariame  k tada, jei gaminį pa  kriname. Alkūninių 
ramentų naudojimo trukmė ribojama 2 metų laikotarpiu. Po šio laikotarpio naudojant alkūninius ramentus atsakomybė tenka naudotojui.

Garan  ja ir atsakomybė

Įsigijote aukštos kokybės „Ossenberg“ gaminį. Jei nepaisant aukštų kokybės standartų atsirastų pateisinamas materialinis defektas, per 12 mėnesių garan  nį laikotarpį „Ossenberg“ turi teisę savo nuožiūra 
pataisy   sugedusį gaminį arba pakeis   defektų neturinčiu gaminiu. Reikia atsižvelg  , kad mūsų užsakymams, ypač specialiems užsakymams taikomos griežtesnės teisinės nuostatos. Neprisiimame 
atsakomybės už žalą, kuri susidarė pakeitus mūsų gaminius. Garan  ja netaikoma trūkumams dėl nusidėvėjimo arba ne  nkamos priežiūros. Garan  ja netaikoma nusidėvinčioms dalims. Galima naudo    k 
originalias atsargines dalis ir priedus! Dėl atsarginių dalių, priedų ir taisymo kreipkitės į specializuotus prekiautojus.

Šalinimas

Sužinokite iš specializuoto prekiautojo apie regioninius šalinimo reikalavimus.
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Techniniai duomenys Atsarginės dalys

Priedai

Leidžiamas atsargines dalis savo ramentams rasite:
h  ps://shop.ossenberg.com/en/downloads-to-the-product/

Simbolių sąrašas
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Mygtukas Klipas nereguliuojamas

D
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Prekės numeris

Gamintojas

Par  jos numeris

Pagaminimo data

Perskaitykite naudojimo 
instrukcija

Leidžiamas kūno 
svoris

Dėmesio Gaminys a   nka Reglamento (ES) 
2017/745 (MPR) reikalavimus

Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
VOKIETIJA

Telefonas
Faksas
Internetas
El. paštas

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

Šis gaminys a   nka Medicinos prietaisų direktyvos rekomendacijas. 
Be to, „Ossenberg GmbH“ yra ser  fi kuota pagal DIN EN ISO 13485.

Naujausias naudojimo instrukcijas galite ras   adresu:
h  p://bilder.ossenberg.com/Dokumente/
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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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- Art. 15227 Art. 719
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- Art. 15227 Art. 929P
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Art. 13120 Art. 15227 Art. 716
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