
Brugsanvisning (Bruger) ....................................................................................... 3

Kimba neo



2  |  Ottobock Kimba neo



Forord1 5...................................................................................................................................................................

Produktbeskrivelse2 5.............................................................................................................................................
Funktion2.1 5..............................................................................................................................................
Produktoversigt2.2 6....................................................................................................................................

Sikkerhed3 8.............................................................................................................................................................
Advarselssymbolernes betydning3.1 8............................................................................................................
Generelle sikkerhedsanvisninger3.2 9............................................................................................................
Sikkerhedsanvisninger mht. brug3.3 9............................................................................................................
Yderligere oplysninger3.4 11.........................................................................................................................
Typeskilt og advarselsskilte3.5 12..................................................................................................................
Typeskilt3.5.1 12............................................................................................................................................
Advarselsskilte3.5.2 12....................................................................................................................................

Levering4 13..............................................................................................................................................................
Leveringsomfang4.1 13................................................................................................................................
Basisudstyr4.2 13........................................................................................................................................
Ekstraudstyr4.3 13.......................................................................................................................................
Opbevaring4.4 13........................................................................................................................................

Indretning til brug5 13.............................................................................................................................................
Samling5.1 13.............................................................................................................................................

Anvendelse6 15........................................................................................................................................................
Informationer om brug6.1 15.........................................................................................................................
Multifunktionel sædeenhed (standardsæde)6.2 16...........................................................................................
Af- og påtagning af sædeenheden6.2.1 16.........................................................................................................
Drejning af sædeenheden6.2.2 17....................................................................................................................
Indstilling af vippebegrænsningen efter en drejning af sædet6.2.3 17....................................................................
Indstilling af rygvinklen6.2.4 18.........................................................................................................................
Indstilling af sædevinklen6.2.5 19.....................................................................................................................
Alternative sædesystemer6.3 19.....................................................................................................................
Indstilling af sædevinklen6.3.1 20.....................................................................................................................
Fodplade (multifunktionel sædeenhed)6.4 20..................................................................................................
Indstilling af knævinklen6.4.1 20.......................................................................................................................
Opklapning af fodpladen6.4.2 21......................................................................................................................
Skubbebøjle6.5 21.......................................................................................................................................
Indstilling af skubbebøjlen6.5.1 21....................................................................................................................
Bremse6.6 22..............................................................................................................................................
Aktivering af parkeringsbremsen6.6.1 22...........................................................................................................
Affjedring6.7 22...........................................................................................................................................
Indstilling af affjedringen6.7.1 22......................................................................................................................
Yderligere ekstraudstyr6.8 23........................................................................................................................
Forhjul6.8.1 23...............................................................................................................................................
"Faste" forhjul6.8.1.1 23....................................................................................................................................
"Svingbare" forhjul med integreret retningslås6.8.1.2 23........................................................................................
Vippehjælp6.8.2 24.........................................................................................................................................
Holdebøjle6.8.3 24.........................................................................................................................................
Armlæn6.8.4 24..............................................................................................................................................
Hovedstøtte6.8.5 25........................................................................................................................................
Hovedstøttepelotter6.8.5.1 25.............................................................................................................................
Integrerede hovedstøtter6.8.5.2 25......................................................................................................................
Sikkerhedsseler6.8.6 26..................................................................................................................................
Hoftesele6.8.6.1 26...........................................................................................................................................
4-punktssele6.8.6.2 26.......................................................................................................................................
5-punktssele6.8.6.3 27.......................................................................................................................................

Indholdsfortegnelse

Ottobock  |  3Kimba neo

Indholdsfortegnelse



Positioneringshjælp6.8.7 28.............................................................................................................................
Kropspelotter6.8.7.1 29......................................................................................................................................
Abduktionskile6.8.7.2 29....................................................................................................................................
Hoftebøjle6.8.7.3 29..........................................................................................................................................
Bryst-skulder-pelotte6.8.7.4 30...........................................................................................................................
Fikseringsvest6.8.7.5 30....................................................................................................................................
Lyskebukser6.8.7.6 31.......................................................................................................................................
Nakkestøtter6.8.7.7 32.......................................................................................................................................
Lændepude6.8.7.8 33........................................................................................................................................
Burrebånds-/fodrem6.8.7.9 33............................................................................................................................
Terapibord6.8.8 34.........................................................................................................................................
Tag6.8.9 34...................................................................................................................................................
Regnslag6.8.10 36...........................................................................................................................................
Benpose til vinter/sommer6.8.11 36....................................................................................................................
Stødpolstring6.8.12 37......................................................................................................................................
Opbevaringskurv6.8.13 37.................................................................................................................................
Buggy Board6.8.14 38......................................................................................................................................
Platform til iltudstyr6.8.15 39..............................................................................................................................
Kopholder6.8.16 39..........................................................................................................................................
Polsterflade fodplade6.8.17 40...........................................................................................................................
Skridsikkert underlag6.8.18 40...........................................................................................................................
Inkontinensbetræk6.8.19 40...............................................................................................................................
Afmontering/transport6.9 41..........................................................................................................................
Anvendelse i handicapkøretøjer6.10 43............................................................................................................
Generelle sikkerhedsanvisninger6.10.1 43...........................................................................................................
Tilladt anvendelse6.10.2 43...............................................................................................................................
Nødvendigt tilbehør6.10.3 43.............................................................................................................................
Indstilling af sædeenheden6.10.4 44...................................................................................................................
Indstilling og låsning af sædevinklen6.10.5 44......................................................................................................
Justering og sikring af rygvinklen6.10.6 45...........................................................................................................
Sikring af produktet i køretøjer6.10.7 46..............................................................................................................
Sikring af brugeren i produktet6.10.8 47.............................................................................................................
Pleje6.11 48..................................................................................................................................................
Pleje6.11.1 48..................................................................................................................................................
Aftagning/påsætning af polstringen (multifunktionel sædeenhed)6.11.2 48..............................................................
Rengøring6.11.3 48..........................................................................................................................................
Desinfektion6.11.4 48.......................................................................................................................................

Vedligeholdelse7 48.................................................................................................................................................
Vedligeholdelsesintervaller7.1 49...................................................................................................................
Vedligeholdelsesindhold7.2 49......................................................................................................................

Bortskaffelse8 49.....................................................................................................................................................
Oplysninger om bortskaffelse8.1 49...............................................................................................................

Juridiske oplysninger9 50........................................................................................................................................
Brugstid9.1 50.............................................................................................................................................
Ansvar9.2 50...............................................................................................................................................
CE-overensstemmelse9.3 50.........................................................................................................................
Garantibetingelser9.4 50..............................................................................................................................

Bilag10 51....................................................................................................................................................................
Tekniske data10.1 51.....................................................................................................................................

4  |  Ottobock Kimba neo

Indholdsfortegnelse



1 Forord
INFORMATION

Dato for sidste opdatering: 2012-10-05
► Læs dette dokument opmærksomt igennem.
► Følg sikkerhedsanvisningerne.

INFORMATION
► Den foreliggende brugsanvisning (til brugere) kan læses på hjemmesiden www.ottobock.com og downloades

herfra. Det her gemte PDF-dokument kan også vises i større formater. 
► Vær opmærksom på, at brugsanvisningen redigeres jævnligt. Den nyeste version kan åbnes på den pågæl

dende produktside på www.ottobock.com og downloades der.
► Ved yderligere spørgsmål til brugsanvisningen (til brugere) kontakt venligst det faguddannede personale, som

har udleveret produktet.

Med dette produkt har du fået et kvalitetsprodukt, som du kan anvende i dagligdagen, i hjemmet og udendørs. 
Læs brugsanvisningen, inden du anvender produktet. Gør dig fortrolig med håndteringen, funktionen og brugen af
produktet. Overhold alle sikkerhedsanvisninger og henvisninger for at undgå enhver form for personskade. Opbe
var denne brugsanvisning på et sikkert sted, så du kan læse i den på et senere tidspunkt.
Vær især opmærksom på følgende:
• Ledsagere (personer, som betjener og skubber produktet) skal instrueres i brugen af produktet af faguddannet

personale ved hjælp af denne brugsanvisning. 
• Produktet er blevet tilpasset brugerens behov. Efterfølgende ændringer må kun udføres af det faguddannede

personale. Vi anbefaler regelmæssig kontrol af produktets indstillinger for at sikre en optimal behandling på
langt sigt. Især hos børn er en halvårlig tilpasning nødvendig.

• I tilfælde af spørgsmål eller hvis et problem ikke kan løses til trods for brugsanvisningens hjælp, kontakt ven
ligst det faguddannede personale, som har tilpasset produktet, eller producentens serviceafdeling (se omsla
gets inderside bagved eller bagsiden mht. adresser).

• Produktet må udelukkende kombineres med det ekstraudstyr, som er anført her. Producenten påtager sig intet
ansvar for kombinationer med medicinsk udstyr og/eller tilbehørsdele fra andre producenter uden for modulsy
stemet. Se også oplysningerne i kapitel "Ansvar". 

• Service og reparationer på produktet må kun udføres af kvalificeret faguddannet personale. Kontakt den på
gældende specialforretning, hvis du har problemer. Ved reparationer anvendes her udelukkende originale Otto
Bock-reservedele.

• Producenten påtager sig intet ansvar for kombinationer med sædesystemer, som ikke er frigivet af producenten
(se kapitel „Ansvar“).

• Producenten forbeholder sig ret til tekniske ændringer, hvad angår den beskrevne model i denne brugsanvis
ning.

2 Produktbeskrivelse
2.1 Funktion
Reha-klapvognen er udelukkende beregnet til transport af børn med manglende gangevne og gangbesvær.
Reha-klapvognen er kun godkendt til transport af et barn på ca. 1 – 10 år (alt efter barnets størrelse og vægt). Klap
vognen betjenes af ledsageren (fremmed transport).
Reha-klapvognen kan anvendes både inden- og udendørs. Den kan justeres og tilpasses på mange måder for opti
mal, individuel tilpasning.
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2.2 Produktoversigt

1

Kimba neo – gadestel med multifunktionel sædeenhed og svingbare forhjul som ekstraudstyr.

1 Klikbart baghjul 6 Vinkeljusterbart ryglæn
2 "Svingbart" forhjul (ekstraudstyr) 7 Justerbar skubbebøjle
3 Fastsurringsøje foran 8 Frigørelseshåndtag foldemekanisme
4 Justerbar fodplade 9 Fastsurringsøje i bag
5 Aftageligt sæde med sidepelotter 10 Affjedring
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2

Kimba neo – gadestel til alternative sædesystemer med svingbare forhjul som ekstraudstyr.

1 Klikbart baghjul 6 Justerbar skubbebøjle
2 "Svingbart" forhjul (ekstraudstyr) 7 Frigørelseshåndtag foldemekanisme 
3 Retningslås 8 Separat sædevinkelindstilling på rammen
4 Fastsurringsøje foran 9 Fastsurringsøje i bag
5 Sædeholder 10 Affjedring
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3

Kimba neo – gadestel med "faste" forhjul

1 Klikbart baghjul 5 Justerbar skubbebøjle
2 Klikbart, "fast" forhjul 6 Frigørelseshåndtag foldemekanisme 
3 Fastsurringsøje foran 7 Affjedring
4 Sædeholder 8 Fastsurringsøje i bag

3 Sikkerhed
3.1 Advarselssymbolernes betydning

ADVARSEL Advarsler om risiko for alvorlig ulykke eller personskade.
FORSIGTIG Advarsler om risiko for ulykke eller personskade.

BEMÆRK Advarsler om mulige tekniske skader.
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3.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG
Manglende kendskab til brugsanvisningen
Personskader på grund af brugerfejl
► Læs først brugsanvisningen. 
► Gør dig fortrolig med håndteringen og funktionerne af produktet inden brug og øv omgangen med det. Bruge

rens sikkerhed kan blive påvirket negativt, hvis du ikke følger disse anvisninger.

3.3 Sikkerhedsanvisninger mht. brug
Farer ved indretning til brug

ADVARSEL
Ændring af indstillingerne på egen hånd
Væltning, styrt, forkert kropsholdning 
► Bibehold indstillingerne, som det faguddannede personale har foretaget. Du må kun selv foretage de indstil

linger, som er beskrevet i kapitlet „Anvendelse“ i denne brugsvejledning. 
► Kontakt venligst det faguddannede personale, som har tilpasset produktet, hvis der er problemer med indstil

lingen (utilfredsstillende siddeposition, flagrende forhjul m.m.). 
► Aftal samtlige ændringer af indstillingerne forud med det faguddannede personale/terapeuterne for at forhin

dre sundhedsskader og for ikke at sætte behandlingsresultater over styr.

ADVARSEL
Forkert håndtering af emballagematerialer
Risiko for kvælning
► Sørg for, at emballagematerialet opbevares utilgængeligt for børn.

Farer ved indstigning

FORSIGTIG
Ikke-aktiveret bremse ved ind- og udstigning
Brugeren kan styrte eller vælte
► Aktivér altid bremsen før brugeren stiger ind eller ud af produktet, og kontrollér bremsefunktionen.
► Reha-klapvognen/buggyen skal sikres med bremsen på ujævnt terræn, eller ved omstigning (f.eks. ind i bi

len).

Farer ved kørsel

ADVARSEL
Farer på grund af for hurtig skubning
Brugeren kan styrte eller vælte
► Svingbare forhjul kan begynde at slingre ved for høj hastighed og medføre et abrupt stop, der får Reha-klap

vognen/buggyen til at slå en kolbøtte fremad.
► Skub derfor kun Reha-klapvognen/buggyen med normal ganghastighed eller lås retningslåsen (se kapitel „An

vendelse“). Det er forbudt at slippe klapvognen under skubningen eller at skubbe den fremad og så slippe.

ADVARSEL
Ikke tilladt anvendelse
Brugeren kan tippe eller vælte
► Brugen af en Reha-klapvogn til andre formål end det tiltænkte kan være forbundet med fare.
► Vær opmærksom på, at dette produkt ikke egner sig til jogging, løb, anvendelse sammen med rulleskøjter

el.lign.
► Overskrid ikke den maksimale nyttelast (se kapitel "Tekniske data").
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FORSIGTIG
Parkering uden opsyn
Brugeren kan styrte eller falde ud
► Lad ikke brugeren ude af syne, heller ikke selvom brugeren er sikret med seler, og bremserne er aktiveret.

FORSIGTIG
Forkert tyngdepunkt
Brugeren kan tippe eller vælte
► Brugeren må ikke læne sig for langt ud af sædet for at gribe efter ting.
► Stil sædetilten i neutral position (0 – 5°), når du kører op ad stigninger, forhindringer på stigninger eller ram

per. 
► Støt altid klapvognen bagpå ved kørsel på stigninger, forhindringer på stigninger eller ramper.
► Bevæg aldrig produktet med negativ sædevinkelindstilling (sæde vippet fremad).
► Stil aldrig produktet på stigninger, når brugeren sidder i produktet.

FORSIGTIG
Tyngdepunktsforskydning, hvis der hænges tunge tasker på håndtaget
Brugeren kan tippe eller vælte
► Hæng aldrig tunge tasker eller lignende på skubbehåndtaget.

FORSIGTIG
Risikofyldt kørsel
Styrt, væltning, uheld med andre trafikanter
► Kør langsomt over forhindringer (f.eks. trin, fortovskanter) og på strækninger med fald, stigninger og hældnin

ger.
► Hindringer (trapper og fortovskanter) må aldrig forceres i en skæv vinkel. Kør altid lige mod hindringer (i en

vinkel på 90°).
► Løft forhjulene inden forceringen af forhindringer. 
► Undgå at støde ind i forhindringer og at springe ned fra fortovskanter/høje kanter.
► Undgå at køre på ikke fast overflade.

Farer ved krydsning af forhindringer

ADVARSEL
Kørsel på trapper og forhindringer
Styrt, væltning
► Kryds udelukkende trapper og forhindringer med hjælp fra andre ledsagere.
► Benyt de tilgængelige tekniske anordninger (f.eks. ramper eller elevatorer).
► Brug aldrig rulletrapper, når brugeren befinder sig i produktet.

FORSIGTIG
Forkert løftemåde
Brugeren kan styrte eller vælte
► Ledsagere må kun holde fast i produktet på fastsvejste eller fastmonterede komponenter. Konkrete farer be

står særligt ved løft på fodpladen, på skubbehåndtaget/skubbebøjlen, på hoftebøjlen og på armlænet
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Fare ved eksisterende hudskader

FORSIGTIG
Længere kontakt med allerede skadet hud
Hudrødme og tryksteder
► Kontrollér før brug af produktet, om huden på særligt belastede kropsområder (f.eks. balder, ryg og lårenes

bagside) er intakt.
► Producenten påtager sig intet ansvar for sundhedsskader som følge af brug af produktet med allerede skadet

hud.

Farer pga. ild, varme og kulde

FORSIGTIG
Antændelse af siddepude og rygbetræk
Forbrændinger på brugeren
► Siddepuden og rygbetrækket er svært antændelige, men de kan alligevel brænde. Vær derfor særdeles forsig

tig ved omgang med ild.
► Hold enhver form for antændelseskilder væk, især brændende cigaretter.

FORSIGTIG
Ekstreme temperaturer
Nedkøling eller forbrænding på komponenter, svigt af komponenter
► Udsæt ikke produktet for ekstreme temperaturer (f.eks. solindstråling, sauna, ekstrem kulde).

Farer pga. forkert brug af Reha-klapvognen/buggyen

FORSIGTIG
Stabilitetstab pga. forkert læsning
Brugeren kan styrte eller vælte
► Vær opmærksom på, at enhver form for ekstra belæsning kan påvirke Reha-klapvognens stabilitet negativt.
► Hæng aldrig tunge tasker eller lignende på skubbebøjlen. 

BEMÆRK
Overbelastning
Beskadigelse af produktet grundet brugerfejl
► Overskrid ikke den maksimale nyttelast (se kapitel "Tekniske data").
► Vær opmærksom på, at alle tilbehørs- og monteringsdele reducerer den resterende nyttelastkapacitet.

BEMÆRK
Anvendelse ved forkerte omgivelsesbetingelser
Beskadigelse af produktet
► Anvend ikke produktet i saltvand.
► Undgå, at sand eller andre smudspartikler trænger ind i hjulenes lejer og angriber låsemekanikken.

BEMÆRK
For høj belastning i sammenfoldet tilstand
Deformeringer, problemer ved udklapningen
► Læg aldrig tunge genstande på den sammenfoldede Reha-klapvogn/buggy

3.4 Yderligere oplysninger
INFORMATION

På trods af overholdelse af alle direktiver og standarder, der skal anvendes, er det muligt, at alarmsystemer (f.eks.
i varehuse) reagerer på dit produkt. Fjern i dette tilfælde dit produkt fra det pågældende område.
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3.5 Typeskilt og advarselsskilte
3.5.1 Typeskilt

Etiket Betydning
A Typebetegnelse
B Producentens artikelnummer
C Maksimal nyttelast (se kapitel "Tekniske data")
D Producentinformation/adresse/producentland
E Serienummer
F Europæisk artikelnummer/Global Trade Item Number
G Læs brugsanvisningen før brug.

Typeskiltet „gadestel“ befinder sig på grun
drammens bagerste forbindelsesrør.
Typeskiltet „Sædeenhed“ befinder sig på
den nederste rygplade.

H CE-mærke – Produktsikkerhed i overensstemmelse med EU-
direktiverne

3.5.2 Advarselsskilte
Etiket Betydning

Vigtigt: Vær opmærksom på understellets maksimale nytte
last!
(se kapitel „Tekniske data“)

Fikseringspunkt til fastgørelse af produktet i handicapkøretø
jer

ADVARSEL/WARNING
NB! Lad aldrig dit barn ude af syne!
ATTENTION! Never leave your child unattended!

NB! Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder!
ATTENTION! This seating unit is unsuitable for children aged
below 6 months!
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4 Levering
4.1 Leveringsomfang
Produktet leveres formonteret og med løse baghjul/løs sædeenhed i en kasse. 
Leveringen omfatter:
• gadestel, sammenklappet
• multifunktionel sædeenhed (standardudstyr) eller alternativt sædesystem
• yderligere tilbehør afhænger af bestillingen (allerede monteret)
• brugsanvisning (til brugere)

4.2 Basisudstyr
Basisudstyret omfatter:
• sammenfoldeligt gadestel 
• multifunktionel sædeenhed (standardudstyr) eller alternativt sædesystem
• polstring
• Justerbar fodplade
• aftagelige baghjul
• "Svingbare" forhjul med integreret retningslås eller faste forhjul
• højdejusterbar skubbebøjle
• Parkeringsbremse

4.3 Ekstraudstyr
Basisudstyret kan være tilpasset til brugerens personlige behov med en række af ekstra udstyr. Angående brug af
dette ekstraudstyr, se kapitel „Anvendelse“.

4.4 Opbevaring
Produktet skal opbevares tørt. Omgivelsestemperaturer fra -10° C til +40° C skal overholdes.

Oplysninger om dæk
• Dæk indeholder kemiske stoffer, som kan reagere med andre kemiske stoffer (f.eks. rengøringsmidler, syrer).
• Direkte sollys eller UV-lys medfører hurtigere ældning af dækkene. Følgevirkningerne er, at mønstrets overflade

bliver hård, og hjørnestykker brækker af dækmønstret.
• Undgå unødvendig udendørs parkering. Dækkene bør uafhængigt af slitagen udskiftes hvert 2 år.

5 Indretning til brug
5.1 Samling

FORSIGTIG
Fritliggende kanter med klemningsfare
Kvæstelse og fastklemning af fingre
► Grib ikke ind i foldemekanismen ved udfoldning/sammenfoldning af produktet.

FORSIGTIG
Fejl ved samling
Brugeren kan styrte eller vælte
► Kontroller efter hver samling, at de aftagelige hjul sidder korrekt. Stikakslen skal være låst fast i hjulholderen.
► Vær opmærksom på, at foldemekanismens lås er låst fast, inden produktet tages i brug.
► Vær ved påsætningen af sædeenheden opmærksom på, at denne skal gå hørbart i indgreb i understellet.
► Sikr sædeenheden med sædelåsen.

Reha-klapvognen kan gøres klar til brug med få, enkle greb:

Påsætning af baghjulene 
1) Ved aktiveret bremse: Løsn bremsen.
2) Tryk låseanordningen på hjulene nedad (Se ill. 4, pos. 1).
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3) Klik baghjulene på akslen, indtil låseanordningen går hørbart i indgreb.

Påklikning af forhjul (kun mulig ved faste forhjul)
1) Tryk låseanordningen på hjulene nedad (Se ill. 5, pos. 1).
2) Sæt forhjulene på akslen, indtil låseanordningen går hørbart i indgreb.

Udfoldning af Reha-klapvognen (når sædeenheden er fjernet)
1) Klap skubbebøjlen op (Se ill. 6, pos. 1). Klap skubbebøjlen op: Se side 21.
2) Fold Reha-klapvognen ud ved at trække i skubbebøjlen (Se ill. 6, pos. 2; Se ill. 7). 
→ Foldemekanismens frigørelseshåndtag låser automatisk fast efter udfoldningen (Se ill. 6, pos. 3).

4 5

6 7

Påsætning af sædet (multifunktionel sædeenhed)

FORSIGTIG
Ikke aktiveret vippebegrænsning
Brugeren kan falde ud
► Vær opmærksom på, at før du drejer sædeenheden skal vippebegrænsningen være indstillet, da sædet i mod

sat fald ikke er begrænset i sin vippevinkel.

INFORMATION
Produktet kan også udstyres med andre sædesystemer. Vær i dette tilfælde opmærksom på informationerne i
brugsanvisningen til sædesystemet.

1) Sæt først sædet på i en vinkel på ca. 45° på det bagerste rør på sædeholderen (Se ill. 13).
2) Tryk sædets forkant på understellet, indtil holdekloen går hørbart i indgreb på sædeholderens forreste rør (Se

ill. 9).
3) Skub sædelåsen mod venstre for at låse den fast (Se ill. 10).
4) Kontroller, at forbindelsen mellem sæde og understel er fast. Dette kan f.eks. kontrolleres ved at trække ryglæ

net bagud.
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INFORMATION
Andre indstillinger og tilpasninger beskrives i kapitlet „Anvendelse“.

8 9

10

6 Anvendelse
6.1 Informationer om brug

ADVARSEL
Ændring af indstillingerne på egen hånd
Væltning, styrt, forkert kropsholdning
► Bibehold indstillingerne, som det faguddannede personale har foretaget. 
► Kontakt venligst det faguddannede personale, som har tilpasset produktet, ved problemer med indstillingen

(utilfredsstillende siddeposition, flagrende styrehjul m.m.).

ADVARSEL
Ikke tilladt anvendelse
Brugeren kan tippe eller vælte
► Vær opmærksom på, at dette produkt ikke egner sig til jogging, løb, anvendelse sammen med rulleskøjter

el.lign.

FORSIGTIG
Manglende kontrol af funktionsdygtighed
Brugeren kan styrte eller vælte
► Kontroller produktets funktionsdygtighed før hver anvendelse af hensyn til brugerens sikkerhed.
► Se anvisningerne i kapitlet „Vedligeholdelse“ > „Vedligeholdelsesintervaller“.
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FORSIGTIG
Kørsel uden erfaring
Væltning, styrt
► Start med at øve håndteringen af kørestolen på et plant, overskueligt terræn.

INFORMATION
Følg også sikkerhedsanvisningerne i kapitlet "Sikkerhedsanvisninger" > "Sikkerhedsanvisninger ved brug".

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal der foretages følgende kontroller før kørsel:
1) Kontrollér, at baghjulet sidder forsvarligt fast.
2) Kontrollér, at sæde- og rygvinkelindstillingens låseanordning er låst fast.
3) Kontrollér funktionsdygtigheden af alle selelåsene på sikkerhedsselerne og/eller positioneringshjælperne.

6.2 Multifunktionel sædeenhed (standardsæde)
INFORMATION

Produktet kan også udstyres med andre sædesystemer. Vær i dette tilfælde opmærksom på informationerne i
brugsanvisningen til sædesystemet.

6.2.1 Af- og påtagning af sædeenheden

FORSIGTIG
Forkert påsætning af sædeenheden
Løsning af sædet, brugeren kan falde ud
► Vær ved påsætningen af sædeenheden opmærksom på, at denne skal gå hørbart i indgreb i understellet.
► Sikr sædeenheden med sædelåsen.

Til transport af Reha-klapvognen i en personbil eller for at fordele vægten på to løftninger i forbindelse med et løft,
kan sædeenheden nemt tages af/sættes på gadestellet.

Aftagning af sædeenheden
1) For at åbne sædelåsen skubbes den mod højre (Se ill. 11).
2) Stå ved siden af sædeenheden og hold sædet fast med en hånd på ryglænet i hovedområdet.
3) Træk grebet på udkoblingshåndtaget, der befinder sig under sædet, op til sædekanten (Se ill. 12).

→ Holdekloen frigiver nu sædeholderen.
4) Vip sædet bagud i en vinkel på ca. 45°, og løft det derefter opad for at tage det af (Se ill. 8).

11 12
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13

Påsætning af sædeenheden
Se kapitlet „Samling: Påsætning af sædeenheden“.

Drejning og påsætning af sædeenheden
Hvis sædet drejes før det sættes på, skal vippebegrænsningen efterfølgende justeres af sikkerhedsmæssige årsa
ger. Se mere herom i kapitlet „Samling: Påsætning af sædeenheden“ samt de to efterfølgende kapitler.

6.2.2 Drejning af sædeenheden

FORSIGTIG
Ikke aktiveret vippebegrænsning
Brugeren kan falde ud
► Vær opmærksom på, at før du drejer sædeenheden skal vippebegrænsningen være indstillet, da sædet i mod

sat fald ikke er begrænset i sin vippevinkel.

Sædeenheden kan sættes på understellet i to retninger (med blikretning i eller modsat køreretningen) (Se ill. 14;
Se ill. 15).
For at kunne sætte sædeenheden på igen efter en drejning på 180°, skal vippebegrænsningen først indstilles (se
følgende kapitel).

14 15

6.2.3 Indstilling af vippebegrænsningen efter en drejning af sædet
Som ekstra sikkerhedsfunktion er sædeholderen som standard udstyret med en vippebegrænsning (Se ill. 16).
Dette betyder, at sædeenheden ikke kan vippes frem eller tilbage ud over de tilladte grænser.
Vippebegrænsningen skal efter hver drejning af sædeenheden indstilles på følgende måde:
1) Aktivér sædevinkelindstillingen (Se ill. 20) og flyt sædeenheden fremad indtil anslag. 

→ Sædefladen er nu vippet ca. 10 % fremad.
2) Tag sædeenheden af (Se side 16). 

→ Sædeholderen er nu frit tilgængelig.
3) Træk i nøgleringen (Se ill. 16/Se ill. 17, pos. 1) og løsn fikseringsbolten.
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4) Flyt begrænsningskrogen (Se ill. 16/Se ill. 17, pos. 2), alt efter hvilken retning sædeenheden er monteret i, til
den ønskede position:
→ Begrænsningskrogen nede (Se ill. 16): Sæt sædet på med blikretningen i køreretningen.
→ Begrænsningskrog oppe (Se ill. 17): Sæt sædet på med blikretningen modsat køreretningen.

5) Vær opmærksom på, at fikseringsbolten skal gå fuldstændigt/hørbart i indgreb efter indstillingen. 
6) Sæt sædeenheden på (Se side 16). 
7) Kontroller vippebegrænsningens funktion.

→ Dette gøres ved at aktivere sædevinkelindstillingen (Se ill. 20) og forskyde sædeenheden frem eller tilbage.
→ Sædeenheden må kun kunne flyttes ca. 10° fremad og ca. 35° bagud. Hvis det ikke er tilfældet, står be

grænsningskrogen (Se ill. 16/Se ill. 17, pos. 2) i den forkerte position og skal indstilles tilsvarende (se trin
2-6). 

16 17

6.2.4 Indstilling af rygvinklen

FORSIGTIG
Ændret tyngdepunkt efter indstilling af rygvinklen
Brugeren kan styrte eller falde ud
► Kontrollér vippestabiliteten efter hver ændring af rygvinklen. Ved denne kontrol skal produktet holdes fast i

skubbehåndtaget med hænderne.

Ryglænet kan alt efter behovet indstilles i et område fra 90° til 180°:
1) Drej det nederste drejehåndtag mod venstre og frigiv derefter rygvinkelindstillingen (Se ill. 107).
2) Træk ryglænet bagud eller fremad til den ønskede position. Den maksimale position er liggepositionen (Se

ill. 19)
INFORMATION: Vær opmærksom på, at ved maksimal indstilling (liggeposition) skal fodpladen være
indstillet, således at brugerens fødder kan ligge bekvemt.

3) Drej drejehåndtaget mod højre for at fastlåse rygvinklen.

18 19
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6.2.5 Indstilling af sædevinklen

FORSIGTIG
Forkert håndtering af sædevinkelindstillingen
Brugeren kan styrte eller vælte ud af sædet
► Øv først brugen af sædevinkelindstillingen (sædets vinkel), uden at brugeren sidder i sædet.
► Aktivér altid bremsen, inden sædevinkelindstillingen (sædets vinkel) foretages.
► Sikr ved aktivering af sædevinkelindstillingen brugeren mod at kunne falde ud af klapvognen enten fremad el

ler bagud (f.eks. ved at holde fast i brugerens overkrop). Grib ved behov for ekstra støtte fat i ryglænet eller
under sædefladen.

► Grib ikke ind i indstillingsmekanismen med fingerene ved brug af sædevinkelindstillingen.

Sædet kan alt efter behovet indstilles i et område fra –10° til +35°:
1) Drej det øverste drejehåndtag mod højre og frigiv derved indstillingsmekanismen (Se ill. 20).

BEMÆRK! Beskadigelse af sædeindstillingen. Drej drejehåndtaget med normal håndkraft indtil an
slag indtil du mærker tydelig modstand. Ved overdrejning af drejehåndtaget bliver indstillingsmeka
nismen beskadiget.

2) Indstil sædets vinkel i den ønskede position (Se ill. 21).
FORSIGTIG! Sikr brugeren mod at kunne falde ud ved hjælp af en hånd (f.eks. ved at holde fast i bru
gerens overkrop).

3) Slip drejehåndtaget.
→ Indstillingsmekanismen låser automatisk.

4) Tryk ryglænet let fremad eller bagud for at sikre, at sædevinklen er indstillet, så brugeren ikke kan glide. Hvis
dette ikke er tilfældet, skal positionen af det øverste drejehåndtag kontrolleres.

20 21

6.3 Alternative sædesystemer
INFORMATION

Vær også opmærksom på informationerne i den tilhørende brugsanvisning ved brug af et alternativt sædesystem.

I de følgende situationer gælder anvisningerne til den multifunktionelle sædeenhed (standardsæde):
• Aftagning og påsætning af sædeenheden: Se side 16
• Drejning af sædeenheden: Se side 17
• Indstilling af vippebegrænsningen efter en drejning af sædet: Se side 17
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6.3.1 Indstilling af sædevinklen

FORSIGTIG
Forkert håndtering af sædevinkelindstillingen
Brugeren kan styrte eller vælte ud af sædet
► Øv først brugen af sædevinkelindstillingen (sædets vinkel), uden at brugeren sidder i sædet.
► Aktivér altid bremsen, inden sædevinkelindstillingen (sædets vinkel) foretages.
► Sikr ved aktivering af sædevinkelindstillingen brugeren mod at kunne falde ud af klapvognen enten fremad el

ler bagud (f.eks. ved at holde fast i brugerens overkrop). Grib ved behov for ekstra støtte fat i ryglænet eller
under sædefladen.

► Grib ikke ind i indstillingsmekanismen med fingerene ved brug af sædevinkelindstillingen.

Det alternative sædesystem kan alt efter behovet indstilles i et område fra –10° til +35°:
1) Stil dig til venstre for reha-klapvognen og hold af sikkerhedsmæssige hensyn fast i ryglænet (Se ill. 22, pos. 1).
2) Drej drejehåndtaget på den øverste forramme i pilens retning og frigiv derefter indstillingsmekanismen (Se

ill. 22, pos. 2).
BEMÆRK! Beskadigelse af sædeindstillingen. Drej drejehåndtaget med normal håndkraft indtil an
slag (indtil du mærker tydelig modstand). Overdrejning af drejehåndtaget kan beskadige indstillings
mekanismen.

3) Indstil sædets vinkel i den ønskede position (Se ill. 23).
4) Slip drejehåndtaget; indstillingsmekanismen låser automatisk.
5) Tryk ryglænet let fremad eller bagud for at sikre, at sædevinklen er indstillet, så brugeren ikke kan glide. Hvis

det ikke er tilfældet, skal drejehåndtagets position kontrolleres.
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6.4 Fodplade (multifunktionel sædeenhed)

FORSIGTIG
Forkert indstigning via den nedklappede fodplade
Brugeren kan styrte eller vælte
► Klap fodpladen op før indstigningen.

FORSIGTIG
Forkert løftemåde
Brugeren kan styrte eller vælte
► Fodpladen må ikke anvendes til løftning af Reha-klapvognen/buggyen.

INFORMATION
Produktet kan også udstyres med andre sædesystemer. Vær i dette tilfælde opmærksom på informationerne i
brugsanvisningen til sædesystemet.

6.4.1 Indstilling af knævinklen
Fodpladens knævinkel kan alt efter behovet indstilles i et område fra 0° til +90°:
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1) Løsn indstillingshåndtaget (Se ill. 24).
2) Indstil knævinklen.
3) Skru indstillingshåndtaget fast igen.
4) Kontrollér før brug, at fodpladen sidder forsvarligt fast. Dette kontrolleres ved at trykke fodpladen nedad. 
→ Knævinklen må ikke ændre sig.

24

6.4.2 Opklapning af fodpladen
Ved transport kan fodpladen klappes ind.

Fodplade standard
1) Tag fat i fodpladen (Se ill. 25, pos. 1) og klap op. (Se ill. 25, pos. 2).
2) Klap fodpladen ned igen ved at trykke den nedad. 

Fodplade vinkeljusterbar (ekstraudstyr)
1) Træk i udløsningsremmen (Se ill. 26).
2) Klap fodpladen op.
3) Klap fodpladen ned igen ved at trykke den nedad. Den låser automatisk.
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6.5 Skubbebøjle

FORSIGTIG
Forkert løftemåde
Brugeren kan styrte eller vælte
► Brug ikke skubbebøjlen til løft af Reha-klapvognen/buggyen.

6.5.1 Indstilling af skubbebøjlen
Skubbebøjlen kan tilpasses til den ønskede gribehøjde.
1) Tryk samtidigt på de to trykknapper på knækleddene (Se ill. 28, pos. 1).
2) Bring skubbebøjlen til den ønskede position (Se ill. 28, pos. 2).
3) Slip de to trykknapper.
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4) Tryk skubbebøjlen let opad eller nedad, indtil knækleddene går hørbart i indgreb.
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6.6 Bremse

FORSIGTIG
Ikke-aktiveret bremse ved ind- og udstigning
Brugeren kan styrte eller vælte
► Aktivér altid bremsen før brugeren stiger ind eller ud af produktet, og kontrollér bremsefunktionen.
► Reha-klapvognen/buggyen skal sikres med bremsen på ujævnt terræn, eller ved omstigning (f.eks. ind i bi

len).

BEMÆRK
Forkert aktivering af bremsen
Beskadigelse af hjulene, tab af bremsefunktion
► Aktivér ikke bremsen med vold.
► Hvis du ved aktiveringen af bremsen mærker en kraftig modstand, skal hjulenes position ændres ved at skub

be hjulene let frem eller tilbage, så låsebolten kan gribe ind i bremsekransen.

6.6.1 Aktivering af parkeringsbremsen
Bremsen skal aktiveres, når barnet skal løftes ud og når genopretnings-klapvognen parkeres på ujævne flader:
1) Aktivér bremsen: Tryk bremsebøjlen nedad med tåspidserne (Se ill. 29).
2) Frigør bremsen: Træk bremsebøjlen opad med tåspidserne (Se ill. 30).
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6.7 Affjedring
6.7.1 Indstilling af affjedringen
Affjedringens hårdhed kan indstilles trinløst afhængigt af brugerens vægt, underlaget eller af vejforholdene:
1) Drej indstillingsringene på begge sider af rammen lige meget (Se ill. 31, pos. 1).

→ Med uret: Affjedringen bliver hårdere.
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→ Mod uret: Affjedringen bliver blødere.
2) Kontrollér, at indstillingsringene er indstillet ens på begge sider. De fire markeringer kan anvendes til oriente

ring (Se ill. 31, pos. 2; Se ill. 32, pos. 1). 
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Vi anbefaler, at affjedringen indstilles således:

Brugerens vægt markering*
op til 10 kg til 1. markering fra oven
op til 20 kg til 2. markering fra oven
op til 30 kg til 3. markering fra oven
op til 40 kg til 4. markering fra oven

* Referencepunkt: overkanten af justeringsmøtrikken

6.8 Yderligere ekstraudstyr
Produktet kan udstyres med yderligere ekstraudstyr.
Ekstraudstyret monteres fast på produktet af faguddannet personale eller af producenten selv og forhåndsindstilles
ved overdragelsen af faguddannet personale.

6.8.1 Forhjul
6.8.1.1 "Faste" forhjul
Reha-klapvognen kan udstyres med faste forhjul. Ved denne variant er forhjul og baghjul lige store.
For at styre hæves forhjulene let med et tryk på skubbehåndtaget.
Ved behov kan forhjulene, efter at låseanordningen er trykket ned, trækkes væk udad (Se ill. 33, pos. 1).
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6.8.1.2 "Svingbare" forhjul med integreret retningslås
Reha-klapvognen kan udstyres med svingbare forhjul, som gør det nemt at styre klapvognen. De svingbare hjul kan
ved behov fastlåses med den integrerede retningslås. Denne funktion øger retningsstabiliteten på ujævne flader.

Aktivering af retningslåsen
1) Træk retningslåshuset i køreretningen (Se ill. 34).
2) Skub Reha-klapvognen fremad, indtil hjulene låser hørbart fast i retningslåshusene.
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Deaktivering af retningslåsen
1) Skub retningslåshuset i retning af sædet (Se ill. 34).
2) De svingbare hjul frigives igen.

6.8.2 Vippehjælp
Vippehjælpen (Se ill. 35) gør det nemmere for ledsageren at vippe Reha-klapvognen, f.eks. når der køres over et
trin eller en fortovskant.

Vipning af produktet
1) Sæt en fod på vippehjælpen foran en forhindring og tryk ned (Se ill. 36).
2) Ved samtidigt at trykke skubbebøjlen nedad kan Reha-klapvognen nu nemt vippes.
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6.8.3 Holdebøjle

FORSIGTIG
Forkert løftemåde
Brugeren kan styrte eller vælte
► Holdebøjlen må ikke anvendes til at løfte sædeenheden eller Reha-klapvognen/buggyen.

INFORMATION
Vær opmærksom på, at holdebøjlen ikke kan kombineres med ekstraudstyret „armlæn“ eller „terapibord“, da de
bruger de samme monteringspunkter.

Reha-klapvognen kan udstyres med en holdebøjle, som ved bestemte indikationer forhindrer det siddende barn i at
falde fremad og ud af vognen.
Holdebøjlen kan tages af, så indstigningen gøres nemmere. 

Aftagning af holdebøjlen
1) Tryk stativfjedrene ind (Se ill. 37, pos. 1).
2) Træk holdebøjlen opad og ud.

Påsætning af holdebøjlen
1) Stik holdebøjlen ind i holderne fra den rigtige side (Se ill. 37).
2) Tryk stativfjedrene ind (Se ill. 37, pos. 1).
3) Tryk holdebøjlen nedad, indtil stativfjedrene går i indgreb.

6.8.4 Armlæn

FORSIGTIG
Forkert løftemåde
Brugeren kan styrte eller vælte
► Armlænene må ikke anvendes til at løfte sædeenheden eller Reha-klapvognen/buggyen.
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INFORMATION
Vær opmærksom på, at armlænene ikke kan kombineres med ekstraudstyret „holdebøjle“ eller „terapibord“, da de
bruger de samme monteringspunkter.

Reha-klapvognen kan udstyres med armlæn, som kan understøtte armene ved bestemte indikationer. 
De aftagelige armlæn er fastgjort til sædeenheden, så de ikke kan dreje.
Aftagning/påsætning af armlæn
1) Tryk stativfjedrene ind (Se ill. 38).
2) Fjern armlænene ved at trække dem opad og væk, eller stik dem ind i holderen.
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6.8.5 Hovedstøtte
Sædet på Reha-klapvognen kan udstyres med hovedstøtter, som ved bestemte indikationer giver hovedet ekstra
støtte.

6.8.5.1 Hovedstøttepelotter
Ved dette ekstraudstyr (Se ill. 39) foretages indstillingen af frirummet i hovedområdet ved at forskyde pelotterne i
de aflange huller (stort indstillingsområde). 
Ekstraudstyret indstilles på forhånd af det faguddannede personale.

6.8.5.2 Integrerede hovedstøtter
Ved dette ekstraudstyr (Se ill. 40) foretages indstillingen af frirummet i hovedområdet ved at indlægge skumpuder i
sidepolstringen (indstillingsområde: 3 cm i 1 cm trin).
Ekstraudstyret indstilles på forhånd af det faguddannede personale.
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6.8.6 Sikkerhedsseler

ADVARSEL
Forkert anlæggelse af selesystemet eller af positioneringshjælpen
Strangulering, kvælning 
► Følg anvisningerne til korrekt anlæggelse, så brugeren ikke kan glide og derved komme i en farlig position. 
► Vær opmærksom på, at brugerens ryg ved anlæggelsen og ved brug af produktet skal slutte tæt ind mod ryg

polstringen.
► Brug ikke sikkerhedsseler eller positioneringshjælp, når brugeren kan sidde selv.

ADVARSEL
Forbudt anvendelse af selesystemet som sikkerhedssele i handicapkøretøjer
Brugeren kan falde ud af produktet, alvorlig tilskadekomst ved uheld
► Brug under ingen omstændigheder de sikkerhedsseler og positioneringshjælpere, der leveres med produktet,

som sikkerhedssele ved transport i handicapkøretøjer.
► Vær opmærksom på, at de sikkerhedsseler og positioneringshjælpere, der tilbydes til dette produkt, kun har

til formål at fungere som ekstra stabilisering af personen, der sidder i produktet.

Produktet kan være udstyret med forskellige typer af sikkerhedsseler.
Dette ekstraudstyr monteres og indstilles på forhånd af det faguddannede personale. Hvis ekstraudstyret er indstil
let for stramt eller ikke kan lukkes, kan sikkerhedsselen ved behov indstilles efterfølgende.

6.8.6.1 Hoftesele
Reha-klapvognen kan være udstyret med en hoftesele. Den fungerer som ekstra stabilisering af hoften, og forhin
drer brugeren i at kunne glide ud af sædet (Se ill. 41).

Indstilling af selen
1) Før forsigtigt selen gennem seleudtræksstoppet (Se ill. 42, pos. 1).
2) Tryk selespænden sammen (Se ill. 42, pos. 2), og træk selen i den ønskede retning.

Vær opmærksom på, at selen skal rage mindst 2 cm ud over spænden, så seleudtræksstoppet kan skubbes
over den løse seleende.

3) Før selen ind gennem seleudstræksstoppet igen (Se ill. 42, pos. 1).

Brug af selen
1) Tryk på "Push"-knappen (Se ill. 41, pos. 1) for at åbne spænden.
2) Anbring brugeren i sædet.
3) Skub metaltungen ind i huset, indtil selelåsen går hørbart i indgreb.
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6.8.6.2 4-punktssele
Reha-klapvognen kan udstyres med en 4-punktssele (Se ill. 44). Den fungerer som ekstra stabilisering af hoften og
skuldrene, og forhindrer, at brugeren glider ud af sædet. Den anvendte selelås letter ind- og udstigningen af pro
duktet.
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Indstilling af selen
1) Indstillingen af hofteseledelen svarer til indstillingen af hofteselen (Se side 26).

INFORMATION: Hvis hofteselen er ført under polstringen, skal polstringens lukninger løsnes.
2) Indstil skulderselerne ved hjælp af klapspænderne på ryglænet (Se ill. 48).
→ 4-punktsselen er indstillet korrekt, når den låste selelås ligger på barnets underliv (se kapitlet „5-punktssele“).

Brug af selen
1) Tryk på udløserknappen for at låse spænden op (Se ill. 44, pos. 1).
2) Læg skulder-/hofteseler til siden.
3) Anbring brugeren i sædet.
4) Før selerne over skuldrene (se kapitel „5-punktssele“).
5) Lad låsetungerne gå i indgreb i selelåsen (Se ill. 44, pos. 2).
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6.8.6.3 5-punktssele
Reha-klapvognen kan være udstyret med en 5-punktssele (Se ill. 45). Den fungerer som ekstra stabilisering af hof
ten og skuldrene, og forhindrer, at brugeren glider ud af sædet. Den anvendte selelås letter ind- og udstigningen af
produktet.

Indstilling af selen
1) Forlæng/afkort skridtselen på selespænden (Se ill. 46).
2) Justér hofteseledelen bag sædet ved hjælp af justeringsspændet (Se ill. 47).

INFORMATION: Hvis hofteselen er ført under polstringen, skal polstringens lukninger løsnes.
3) Indstil skulderselerne ved hjælp af klapspænderne på ryglænet (Se ill. 43).
→ 5-punktsselen er indstillet korrekt, når den låste selelås ligger på barnets underliv (Se ill. 45).

45 46
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Brug af selen
1) For at låse selen op, skal der trykkes på den røde knap (Se ill. 45, pos. 1).
2) Læg skulder-/hofteseler til siden.
3) Anbring brugeren i sædet.
4) Læg selerne over skuldrene.
5) Lad begge låsetunger gå i indgreb i selelåsen (Se ill. 50).
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6.8.7 Positioneringshjælp

ADVARSEL
Forkert anlæggelse af selesystemet eller af positioneringshjælpen
Strangulering, kvælning 
► Følg anvisningerne til korrekt anlæggelse, så brugeren ikke kan glide og derved komme i en farlig position. 
► Vær opmærksom på, at brugerens ryg ved anlæggelsen og ved brug af produktet skal slutte tæt ind mod ryg

polstringen.
► Brug ikke sikkerhedsseler eller positioneringshjælp, når brugeren kan sidde selv.

ADVARSEL
Forbudt anvendelse af selesystemet som sikkerhedssele i handicapkøretøjer
Brugeren kan falde ud af produktet, alvorlig tilskadekomst ved uheld
► Brug under ingen omstændigheder de sikkerhedsseler og positioneringshjælpere, der leveres med produktet,

som sikkerhedssele ved transport i handicapkøretøjer.
► Vær opmærksom på, at de sikkerhedsseler og positioneringshjælpere, der tilbydes til dette produkt, kun har

til formål at fungere som ekstra stabilisering af personen, der sidder i produktet.

Reha-klapvognen kan udstyres med positioneringssystemer.
Dette ekstraudstyr monteres og indstilles på forhånd af det faguddannede personale. Hvis ekstraudstyret sidder for
stramt eller ikke kan lukkes, kan positioneringssystemet ved behov indstilles efterfølgende.
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6.8.7.1 Kropspelotter
Reha-klapvognens sæde kan forsynes med kropspelotter, som ved bestemte indikationer giver ekstra støtte til over
kroppen (Se ill. 51). 
Ekstraudstyret indstilles på forhånd af det faguddannede personale.
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6.8.7.2 Abduktionskile
Reha-klapvognen kan være forsynet med en abduktionskile (Se ill. 52), som ved bestemte indikationer sikrer bene
nes abduktion (spredning ud til siden) i forhold til midten af kroppen.
Ekstraudstyret indstilles på forhånd af det faguddannede personale.

6.8.7.3 Hoftebøjle

INFORMATION
Yderligere informationer fremgår af brugsanvisningen, der følger med produktet.

Reha-klapvognen kan være forsynet med hoftebøjle (Se ill. 53), som ved bestemte indikationer fastlåser hoften i
sædet. 

Åbning af hoftebøjlen
1) Tryk på den bagerste ende af en låsespænde med tommel- eller pegefingeren (Se ill. 54).
2) Træk kunststofselen ud, mens låsespænden trykkes ned.

Anlæggelse af hoftebøjlen
1) Anbring brugeren i sædet. Sørg for, at brugeren sidder helt ind mod rygpolstringen.
2) Tryk den bagerste del af en låsespænde med pegefingeren (Se ill. 54).
3) Skub kunststofselen ind, mens låsespænden trykkes ned.

FORSIGTIG! Hvis hoftebøjlen er for løs, kan det betyde, at brugerens hofte kan glide fremad og der
med resultere i en forkert positionering i sædet, eller at brugeren glider ud af sædet. Sikr derfor, at
brugeren sidder korrekt i sædet.

53 54
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6.8.7.4 Bryst-skulder-pelotte

INFORMATION
Yderligere informationer fremgår af brugsanvisningen, der følger med produktet.

Reha-klapvognen kan være udstyret med en bryst-skulder-pelotte, som ved bestemte indikationer fastlåser kroppen
i sædet (Se ill. 55). Bryst-skulder-pelotten anvendes til at opnå en symmetrisk opret holdning af hoften og kroppen.

Indstilling af bryst-skulder-pelotten
Indstillingen af den endelige selespænding sker i forbindelse med anlæggelsen ved justering af selelængden på de
2 klapspændepar på bagsiden af sædet (Se ill. 56, pos. 1).
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Anlæggelse af bryst-skulder-pelotten
1) Ved behov: Før brugeren sættes i sædet, skal klapspænderne på bagsiden af sædet løsnes (Se ill. 56, pos. 1)

og bryst-skulder-pelottens seler skal trækkes lidt fremad.
2) Løsn bryst-skulder-pelottens nederste seler på stikspænderne (Se ill. 57/Se ill. 58, pos. 1), ret selerne ud og

læg bryst-skulder-pelotten bagud.
3) Anbring brugeren i sædet. Sørg for, at brugerens ryg læner op ad rygpolstringen.
4) Før bryst-skulder-pelotten over brugerens hoved og læg den på overkroppen.
5) Stik de nederste selerbånd på bryst-skulder-pelotten ind i stikspænderne (Se ill. 57/Se ill. 58, pos. 1).
6) Ved behov: Efterspænd/fastspænd selerne i klapspænderne på bagsiden af sædet og klem fast (Se ill. 56,

pos. 1). Vær opmærksom på, at bryst-skulder-pelotten skal ligge symmetrisk på hoften.
FORSIGTIG! Lægges bryst-skulder-pelotten for løst, kan brugeren glide fremad og dermed kan der
ske en forkert positionering af brugeren, eller brugeren kan glide ud af sædet. Sørg for, at barnet sid
der korrekt i sædet. De nederste pelotteseler skal ligge fast på ryggen.
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6.8.7.5 Fikseringsvest

INFORMATION
Yderligere informationer fremgår af brugsanvisningen, der følger med produktet.
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Reha-klapvognen kan være udstyret med en fikseringsvest, som ved bestemte indikationer fastlåser kroppen i sæ
det (Se ill. 59). Den giver ikke nogen støtte til hoften.

Indstilling af fikseringsvesten
Indstillingen af den endelige selespænding sker i forbindelse med anlæggelsen ved justering af selelængden på de
6 klapspænder på bagsiden af sædet (Se ill. 60).
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Anlæggelse af fikseringsvesten
1) Åbn burrebåndslukningerne over lynlåsen (Se ill. 59, pos. 1).
2) Lyn lynlåsen op (Se ill. 59, pos. 2).
3) Ved behov: Før brugeren anbringes i sædet, løsnes klapspænderne på bagsiden af sædet og fikseringsvestens

seler trækkes en smule fremad (Se ill. 60).
4) Anbring brugeren i sædet. Sørg for, at brugerens ryg læner op ad rygpolstringen.
5) Lyn lynlåsen (Se ill. 59 pos. 2).
6) Ved behov: Efterspænd/stram remmene i klapspænderne på bagsiden af sædet (Se ill. 60, pos. 3) og klem

fast.
7) Luk burrebåndslukningerne over lynlåsen (Se ill. 59, pos. 1).

INFORMATION
I det daglige kan fikseringsvesten også tages på/af ved at åbne/lukke stikforbindelserne på forsiden (Se ill. 61,
pos. 1/2).

61

6.8.7.6 Lyskebukser

INFORMATION
Yderligere informationer fremgår af brugsanvisningen, der følger med produktet.

Reha-klapvognen kan være udstyret med lyskebukser, som ved bestemte indikationer fastlåser hoften i sædet (Se
ill. 62). 
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Indstilling af lyskebukser
Indstillingen af den endelige selespænding sker ved anlæggelsen på følgende måde:
• Justér selelængden på de 2 klapspænder på bagsiden af sædet (Se ill. 63, pos. 1).
• Justering af selerne i seleindstillingen på lårremmene (Se ill. 64, pos. 1).

Anlæggelse af lyskebukserne
1) Ved behov: Åbn klapspænderne og træk selerne på lårremmene en lille smule fremad (Se ill. 63, pos. 1).
2) De to stikforbindelser på lårremmene åbnes ved at trykke på stikkets tunger (Se ill. 64, Pos. 1).
3) Anbring brugeren på lyskebukserne, og før lårremmene ind mellem benene, over lårene og ud (Se ill. 62).
4) Luk begge stikforbindelser på lårremmene (Se ill. 64, pos. 1).
5) Ved behov: Efterspænd/fastspænd selerne i klapspænderne på bagsiden af sædet og klem fast (Se ill. 63,

pos. 1).
6) Ved at trække den løse ende af selen ind i seleindstillingen, kan man ved behov tilpasse længden på lårremme

ne (Se ill. 64, pos. 2).

62 63
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6.8.7.7 Nakkestøtter
Formpolstringen understøtter, at brugerens hoved holdes i ro i Reha-klapvognen.
Dette ekstraudstyr monteres af det faguddannede personale 
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6.8.7.8 Lændepude
Lændepuden giver ekstra støtte til lændehvirvelsøjlen.
Dette ekstraudstyr positioneres og fastgøres under sædepolstringen af det faguddannede personale. 

67

6.8.7.9 Burrebånds-/fodrem
Reha-klapvognen kan være udstyret med burrebånds-/fodrem, som ved bestemte indikationer fastlåser barnets fød
der på fodpladen (Se ill. 68). 

Brug af burrebånds-/fodrem
1) Åbn burrebånds-/fleecelukningen. 
2) Placér foden på fodpladen.
3) Før remmen fast omkring skoen og luk burrebånds-/fleecelukningen over hele fladen.

68
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6.8.8 Terapibord

FORSIGTIG
Forkert løftemåde
Styrt, væltning 
► Terapibordet må ikke anvendes til at løfte produktet med.

BEMÆRK
Overbelastning
Beskadigelse af produktet
► Terapiborde må ikke belastes med tunge genstande.

INFORMATION
► Vær opmærksom på, at terapibordet ikke kan kombineres med ekstraudstyret „armlæn“ eller „holdebøjle“, da

de bruger de samme monteringspunkter.
► Vær opmærksom på, at terapibordet kun kan anvendes, når sædet vender i køreretningen.

Reha-klapvognen kan være udstyret med et terapibord, der giver mulighed for at henstille genstande tæt på sædet. 
Terapibordet fastgøres til sædeenheden, så det ikke kan dreje.

Påsætning af terapibordet
1) Sæt terapibordet ind i holderne.
2) Tryk stativfjedrene ind (Se ill. 69, pos. 1).
3) Tryk terapibordet nedad, indtil stativfjedrene går i indgreb.

Aftagning af terapibordet
1) Tryk stativfjedrene ind (Se ill. 69, pos. 1).
2) Løft terapibordet opad og tag det af.

Indstilling af terapibordets position
1) Højdeindstilling: Løsn unbrakoskruerne med en unbrakonøgle, størrelse 4, på stangen (Se ill. 69, pos. 2) og

forskyd stangen parallelt på begge sider. Fastspænd unbrakoskruerne igen.
2) Dybdeindstilling: Løsn indstillingshåndtaget under terapibordet og indstil dybden ved at forskyde terapibordet

(Se ill. 70, pos. 1). Spænd indstillingshåndtaget forsvarligt igen.
3) Vinkelindstilling: Løsn indstillingshåndtaget, og indstil vinklen ved at dreje terapibordet i leddet (Se ill. 70,

pos. 2). Spænd indstillingshåndtaget forsvarligt igen.
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6.8.9 Tag

FORSIGTIG
Fritliggende kanter med klemningsfare
Kvæstelse og fastklemning af fingre
► Grib ikke ind i foldemekanismen ved udfoldning/sammenfoldning af produktet.
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BEMÆRK
Ikke tilladt brug af taget
Beskadigelse af stoffet
► Tag altid taget af, før Reha-klapvognen/buggyen foldes sammen.
► Fjern også taget for at beskytte det mod skader, hvis Reha-klapvognen/buggyen ikke er i brug i en længere

periode.

Reha-klapvognen kan være udstyret med et tag for at beskytte brugeren mod sol/regn (Se ill. 71). 

Påsætning af taget
1) Bring armlænene i lodret position.
2) Bring tagets låsetunger i parallel monteringsposition (Se ill. 72).
3) Skub tagets låsetunger ind i stikdelene (Se ill. 72, pos. 1), indtil låsetungerne går hørbart i indgreb (Se ill. 72,

pos. 2).

Indstilling af tagets vinkelposition
1) Fold taget sammen.
2) Tag fat i taget på den forreste tagbue og indstil vinklen ved at trykke eller trække i tagbuen. Låseleddet går au

tomatisk i indgreb (Se ill. 72, pos. 3).

Aftagning af taget
1) Bring armlænene i lodret position.
2) Tagets låsetunger kan frigøres ved at trykke let på stikdelen (Se ill. 72, pos. 2). 
3) Træk låsetungerne ud og tag taget af.
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Særlige detaljer ved taget
• Åbning af vinduet giver mulighed for permanent synskontakt med barnet (Se ill. 73).
• Tages den øverste del af, fås en bedre udluftning (f.eks. ved stegende hede om sommeren; Se ill. 74).
• Regnbeskyttelsestasken indeholder regnslaget (Se ill. 76).
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6.8.10 Regnslag

BEMÆRK
Forkert fastgørelse
Beskadigelse af produktet
► Sørg ved fastgørelsen for, at produktet ikke kan gnide mod hjulene.

Reha-klapvognen kan være udstyret med regnslag, som beskytter brugeren mod fugt (Se ill. 75). Regnslaget kan
opbevares i tagets sidelomme (Se ill. 76).

Anvendelse af regnslaget
1) Tag regnslaget ud af sidelommen på taget (Se ill. 76).
2) Kræng regnslaget over taget og fodpladen. Sørg for, at lufthullerne placeres over brugerens næse (Se ill. 75,

pos. 1).
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6.8.11 Benpose til vinter/sommer

BEMÆRK
Forkert fastgørelse
Beskadigelse af produktet
► Sørg ved fastgørelsen for, at produktet ikke kan gnide mod hjulene.

Reha-klapvognen kan udstyres med en benpose (Se ill. 77). Den varmende vinterdel kan knappes på og af.

Fastgørelse af benposen
1) Læg benposen i Reha-klapvognen.
2) Ved behov stikkes hofteselen (Se ill. 78, pos. 1), abduktionskilen/5-punktsselen (Se ill. 78, pos. 2) eller lyske

bukserne (Se ill. 78, pos. 3) gennem åbningerne under benposen. 
3) Fastgør fastgørelsessnorene (Se ill. 78, pos. 4) alt efter fastgørelsessituation:

→ Bag på: f.eks. på sædepladen (Se ill. 79, pos. 1)
→ Foran: f.eks. på fodpladerøret (Se ill. 79, pos. 2)

Anvendelse af benposen
1) Ved behov: Knap vinterdelen på eller af trykknapperne.
2) Åbn lynlåsen og anbring brugeren i klapvognen.
3) Lyn lynlåsen og luk lukningerne.
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6.8.12 Stødpolstring
Reha-klapvognen kan være forsynet med stødpolstring, som giver ekstra beskyttelse til brugeren ved stød omkring
foldemekanismen (Se ill. 80).

Anvendelse af stødpolstringen
1) Fold stødpolstringen omkring skubbebøjlen, og luk burrebåndet. 
2) Drej burrebåndet nedad, og skub stødpolstringen over foldemekanismen og frem til frigørelseshåndtagene.

INFORMATION
Fjern stødpolstringen før gadestellet foldes sammen, så foldemekanismen er fri.

6.8.13 Opbevaringskurv

BEMÆRK
Forkert fastgørelse
Beskadigelse af produktet
► Sørg ved fastgørelsen for, at produktet ikke kan gnide mod hjulene.

BEMÆRK
Overbelastning
Beskadigelse, f.eks. oprivning
► Belast maksimalt opbevaringskurven med 7 kg.

Reha-klapvognen kan udstyres med en opbevaringskurv.
Opbevaringskurven er fastgjort med trykknapper og burrebånd til rammen (Se ill. 81, pos. 1; Se ill. 82, pos. 1).
Opbevaringskurven kan tages af, hvis den skal rengøres.
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6.8.14 Buggy Board

FORSIGTIG
Overbelastning
Styrt grundet ikke-overholdelse af tekniske data
► Overskrid ikke den maksimale nyttelast (se producentens brugsvejledning).

Buggy Boardet (Se ill. 83) benyttes på farten og giver barnet tiltrækkeligt plads til at kunne stå. 
Alle anvisninger vedrørende brugen, fastgørelse og indstilling af Buggy Boardet er beskrevet i den medfølgende
brugsanvisning fra producenten.

Monteringstips
• Samlingerne med kunststofremmene rettes bagud og spændes forsvarligt fast på de bagerste fastsurringsøjer

(Se ill. 84, Pos. 1).
• Kunststofremmene vender indad (Se ill. 84, pos. 2).
• Låsestifterne peger inde fra og ud (Se ill. 84, pos. 3). 
• Fastgørelsesbåndet kan fastgøres oven over foldefikseringen på knækleddet (Se ill. 85, pos. 1).

Anvisninger vedrørende brugen
• Det opklappede Buggy Board skal sikres med fastgørelsesbåndet, som leveres med fra producenten (Se

ill. 85, pos. 2). 
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6.8.15 Platform til iltudstyr

ADVARSEL
Forbudt anvendelse i handicapkøretøjer
Alvorlig tilskadekomst ved uheld
► Det er ikke tilladt at bruge produktet i handicapkøretøjer i forbindelse med ekstraudstyret iltudstyrsplatform.

INFORMATION
Iltudstyrsplatformen kan ikke bruges på et produkt med faste forhjul.

Iltudstyrsplatformen har til formål at fungere som holder for iltudstyr. Dette fastgøres med remme ved hjælp af slid
serne på platformen.
Ekstraudstyret monteres alt efter bestillingen på følgende måde:
• Montering af den store plade over forhjulene (Se ill. 86) – brugeren sidder i sædet med blikretning modsat kø

reretningen.
• Montering af den store plade over baghjulene (Se ill. 87) – brugeren sidder i sædet med blikretning i køreret

ningen.
Drejning af sædeenheden kan kun ske, hvis iltudstyrsplatfomen ommonteres. 
INFORMATION: Kontakt venligst det faguddannede personale, som har tilpasset produktet.
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6.8.16 Kopholder
Kopholderen (Se ill. 88) fungerer som holder til drikkeflasker, så de er inden for brugerens eller ledsagerens ræk
kevidde. Holderen kan alt efter behov placeres på skubbebøjlen, på folderøret eller på holdebøjlen.

Montering af kopholderen
1) Kun ved lodretstående rør: Fastgør de selvhæftende burrebåndsstrimler i den ønskede position og i den rig

tige afstand. Disse holder kopholderen, når flasken er fuld.
2) Fastgør kopholderen med burrebånd i den ønskede position.

Ottobock  |  39Kimba neo

Anvendelse



88 89

6.8.17 Polsterflade fodplade
Polsterfladen (Se ill. 90) er f.eks. beregnet til brugere, der ikke bærer sko. Derudover forhindrer det støj på fodpla
den.
Ekstraudstyret fastgøres til fodpladen af det faguddannede personale. 
For at rengøre polsterfladen kan det tages af burrebåndet på fodpladen.
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6.8.18 Skridsikkert underlag
Dert skridsikre underlag (Se ill. 91) på fodpladens flade gør det vanskeligere at glide på fodpladen.
Ekstraudstyret klæbes på fodpladen af det faguddannede personale.

6.8.19 Inkontinensbetræk
Inkontinensbetrækket (Se ill. 92) beskytter polstringen på den multifunktionelle sædeenhed.
Inkontinensbetrækket kan tages af, når det skal vaskes. Burrebåndslukningerne skal lukkes inden vask.

92
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Fastgørelse af inkontinensbetrækket
1) Tag sædepolstringen og rygpolstringen af sædeenheden (Se side 48).
2) Læg inkontinensbetrækket til sæde- og rygpolstringen, så det er klar. Åbn alle burrebåndslukninger (Se ill. 93).
3) Læg sædepolstringen ind i inkontinensbetrækket.
4) Fastgør inkontinensbetrækket til rygpolstringen: 

→ Læg rygpolstringen på inkontinensbetrækket (Se ill. 94). 
→ Før de nederste 3 burrebåndslukninger omkring rygpolstringen, og luk burrebåndene (Se ill. 95, pos. 1).
→ Før de lodrette burrebånd gennem rygpolstringen (Se ill. 95, pos. 2).

5) Fastgør rygpolstringen til sædeenheden:
→ Træk rygpolstringen med kappen over rygindstikket.
→ Før de lodrette burrebånd over eller gennem rygpladen og bagud (Se ill. 96, pos. 1).
→ Før det øverste vandrette burrebånd omkring rygpladen og luk burrebåndet (Se ill. 96, pos. 2). De lodrette

burrebånd skal holdes fast med det vandrette burrebånd (Se ill. 96, pos. 3).
6) Før rygpolstringen bagud og fastgør med drejelåsen på bagsiden af sædeenheden.
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Aftagning og rengøring af inkontinensbetrækket
1) Tag sædepolstringen og rygpolstringen af sædeenheden (Se side 48).
2) Tag inkontinensbetrækket af sædepolstringen og læg det til side.
3) Fjern inkontinensbetrækket fra rygpolstringen. Åbn burrebåndslukningerne og træk inkontinensbetrækket af

rygpolstringen.
4) Vask inkontinensbetrækket i overensstemmelse med vaskesymbolerne på plejeetiketten.

INFORMATION: Luk burrebåndslukningerne helt før vask.

6.9 Afmontering/transport

FORSIGTIG
Fritliggende kanter med klemningsfare
Kvæstelse og fastklemning af fingre
► Grib ikke ind i foldemekanismen ved udfoldning/sammenfoldning af produktet.
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BEMÆRK
For høj belastning i sammenfoldet tilstand
Deformeringer, problemer ved udklapningen
► Læg aldrig tunge genstande på den sammenfoldede Reha-klapvogn/buggy

INFORMATION
Produktet kan også udstyres med andre sædesystemer. Vær i dette tilfælde opmærksom på informationerne i
brugsanvisningen til sædesystemet.

Reha-klapvognen skal forberedes til transport i personbil.
• Sammenklappede varianter med ikke aftaget sædeenhed (standardsæde): Se ill. 97
• Pladsbesparende variant med aftaget sædeenhed (standardsæde): Se ill. 98
1) Ved behov kan fodpladen låses op og klappes op, indtil den går i indgreb (Se side 21).
2) Fjern sædet hvis nødvendigt (Se side 16).

INFORMATION: Hvis sædet med ryglænet vender modsat køreretningen, kan Reha-klapvognen kun
foldes sammen, når sædet er fjernet. 

3) Træk foldemekanismens frigørelseshåndtag opad (Se ill. 99).
4) Klap skubbebøjlen over sædet, og fold Reha-klapvognen sammen (Se ill. 100). 
5) Hvis nødvendigt klappes håndtaget på skubbebøjlen ind, så der spares plads (Se side 21).
6) Hvis nødvendigt trykkes låseanordningen på baghjulene nedad, og hjulene kan tages af (Se ill. 4, pos. 1).
7) Kun ved varianter med faste forhjul: Hvis nødvendigt trykkes låseanordningen på forhjulene nedad, og hju

lene kan tages af (Se ill. 5, pos. 1).
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6.10 Anvendelse i handicapkøretøjer
6.10.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Anvendelse som siddeplads i handicapkøretøjer
Alvorlig tilskadekomst ved uheld
► Benyt om muligt altid de installerede sæder og sikringssystemer i handicapkøretøjer. Kun på denne måde er

passagererne optimalt beskyttet i tilfælde af en trafikulykke.
► Produktet er godkendt i forbindelse med en multifunktionel sædeenhed (standardsæde) til brug i handicapkø

retøjer. Det er ikke tilladt at bruge alternative sædesystemer i handicapkøretøjer.
► Brugen af produktet i forbindelse med ekstraudstyret iltudstyrsplatform er ikke tilladt.
► Produktet må kun anvendes med de sikkerhedskomponenter, som producenten tilbyder, og med egnede sele

systemer som sæde i handicapkøretøjer.
► Vær opmærksom på, at før produktet bruges i et handicapkøretøj, er det altid nødvendigt at fjerne noget af det

ekstra udstyr (se kapitel „Tilladt anvendelse“).
► Brug kun produktet i handicapkøretøjer med sædeenheden rettet i køreretningen (se kapitel „Justering af sæ

deenheden“).
► Brug kun produktet i handicapkøretøjer med vandret sikret sædeenhed og lodret sikret ryglæn (se kapitel „Ju

stering og sikring af sædevinklen“ og „Justering og sikring af rygvinklen“).

ADVARSEL
Forkert transportvægt ved brug i handicapkøretøjer
Alvorlig tilskadekomst ved uheld
► Ved brug af Reha-klapvognen som sæde i et handicapkøretøj må produktet kun læsses på følgende måde:
→ Kimba neo, størrelse 1: op til maksimalt 27 kg brugervægt
→ Kimba neo, størrelse 2: op til maksimalt 40 kg brugervægt
► Opbevaringskurven skal tømmes, når klapvognen bruges i et handicapkøretøj.

ADVARSEL
Forbudt anvendelse af selesystemet som sikkerhedssele i handicapkøretøjer
Brugeren kan falde ud af produktet, alvorlig tilskadekomst ved uheld
► Brug under ingen omstændigheder de sikkerhedsseler og positioneringshjælpere, der leveres med produktet,

som sikkerhedssele ved transport i handicapkøretøjer.
► Vær opmærksom på, at de sikkerhedsseler og positioneringshjælpere, der tilbydes til dette produkt, kun har

til formål at fungere som ekstra stabilisering af personen, der sidder i produktet.

6.10.2 Tilladt anvendelse
Produktet kan ved anvendelse af egnede sikkerhedsseler bruges begrænset som transportsæde i handicapkøretø
jer. De sikkerhedsseler og positioneringshjælpere, som fra producenten tilbyder, er altid kun beregnet som ekstra
stabilisering af den siddende person i produktet.
Følgende ekstraudstyr skal fjernes før transport af Reha-klapvognen i et handicapkøretøj:
• Soltag
• Holdebøjle
• Terapibord
• Pusletaske
• Rygsæk
• Buggy Board

6.10.3 Nødvendigt tilbehør
Til fastgørelse af Reha-klapvognen som transportsæde i et handicapkøretøj, kræves et selesæt.
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• Fastsurringsøjerne er allerede en del af grundrammen:
– Fastsurringsøjer foran: Se ill. 101, pos. 1
– Fastsurringsøjer i bag: Se ill. 102, pos. 1

• Selesættet kan fås hos en ekstern producent. Nærmere oplysninger om leverandøren kan fås i vores brochure
"Brug af din kørestol/sædeskålunderstel eller buggy til transport i handicapkøretøjer", bestillingsnummer
646D158.
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6.10.4 Indstilling af sædeenheden
Før brug af produktet i et handicapkøretøj skal sædeenheden justeres, så det vender i køreretningen (brugeren ser
fremad i køreretningen).
Aftagning og påsætning af sædeenheden: Se side 16

6.10.5 Indstilling og låsning af sædevinklen

Aktivering af låseanordningen
Før brug af produktet i et handicapkøretøj, skal sædevinklen justeres, så den er vandret og sikret.
1) Drej det øverste drejehåndtag mod højre og justér sædefladen, så den er vandret (Se side 19).
2) Spænd sikringsbolten, drej mod venstre og skub ind (Se ill. 103, pos. 1). 

→ Sikringsbolten er nu aktiveret (Se ill. 104, pos. 1).
3) Sædeholderen (Se ill. 104, pos. 2) skal gå mod sikringsbolten. 

→ Sædeholderen skal lægge til uden slør på sikringsbolten.

103 104

Deaktivering af låseanordningen
Sædevinkelindstillingen skal frigives igen, når turen er slut i handicapkøretøjet:
1) Træk sikringsbolten ud og fastlås ved at dreje i udtrukket tilstand (Se ill. 105).
2) Sikringsbolten er deaktiveret (Se ill. 106, pos. 1). Sædevinklen kan nu indstilles igen ved at dreje det øverste

drejehåndtag.
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6.10.6 Justering og sikring af rygvinklen

Aktivering af låseanordningen
Før brug af produktet i et handicapkøretøj skal rygfladen justeres, så det er lodret, og sikres ekstra.
1) Drej det nederste drejehåndtag mod venstre og stil rygfladen lodret opad (Se ill. 18; Se side 18).
2) Drej det nederste drejehåndtag ca. 5 mm videre mod venstre for at frigive rygsikringen.
3) Tag rygsikringen ud og drej 90° (Se ill. 108). Fastlåsningshjælperne på rygsikringen (Se ill. 108, pos. 1) skal

klikke fast i de vandrette langhuller (Se ill. 109, pos. 1).
4) Drej det nederste drejehåndtag mod højre for at fastlåse rygvinklen.

Deaktivering af låseanordningen
Rygsikringen skal aktiveres igen, når turen i handicapkøretøjet er slut:
1) Drej det nederste drejehåndtag så langt til venstre, at rygsikringen frigives.
2) Tag rygsikringen ud og drej 90° (Se ill. 108). Fastlåsningshjælperne på rygsikringen skal klikke fast i de lodret

te langhuller (Se ill. 109, pos. 2).
3) Drej det nederste drejehåndtag mod højre for at fastlåse rygvinklen uden rygsikring (Se ill. 18; Se side 18).
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6.10.7 Sikring af produktet i køretøjer

INFORMATION
Nærmere oplysninger herom får du i vores brochure "Brug af din kørestol/sædeskålsunderstel eller buggy ved
transport i handicapkøretøjer", bestillingsnummer 646D158.

Ved transport skal Reha-klapvognen sikres i handicapkøretøjer med sikkerhedsseler på følgende måde:
1) Produktet skubbes i køreretning cirka til midten eller over de forankrede hulskinner i køretøjets gulv og sikres

med parkeringsbremsen.
2) Kontrollér overensstemmelsen af selesystemet i køretøjet med de indsatte fastsurringsøjer på produktet.
3) Sikkerhedsselerne, der er fastgjort i køretøjets gulv, skal forbindes med produktets fastsurringsøjer (Se ill. 101;

foran: pos. 1, i bag: pos. 2):
→ Foran: Hægt krogene fast til fastsurringsøjerne inde fra og ud (Se ill. 110, pos. 1).
→ I bag: Hægt krogene fast til fastsurringsøjerne inde fra eller ude fra (Se ill. 111, pos. 1).

4) Spænd sikkerhedsselerne stramt i overensstemmelse med producentens anvisninger. Sikkerhedsselerne må
foran kun forløbe i en vinkel på maks. 45° (Se ill. 112).

5) Kun ved ekstraudstyret svingbare forhjul: Drej styrehjulene fremad for at forbedre stabiliteten (Se ill. 112).
6) Fjern alle ikke tilladte dele fra produktet (Se side 43).
7) Indstil affjederingen på „hård“ (Se side 22).
→ Sikkerhedsselerne er korrekt placeret (Se ill. 112).
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6.10.8 Sikring af brugeren i produktet

FORSIGTIG
Forkert seleindstillinger
Angsttilstande hos brugeren, strangulering på grund af sikkerhedsseler, der er ført forkert
► Sikkerhedsseler skal sidde tæt til kroppen. De må aldrig holdes borte fra brugerens krop pga. komponenter

eller andre dele.
► Efter anlæggelse af sikkerhedsselerne skal disse spændes stramt. Herved skal der dog tages højde for bruge

rens komfort.
→ For stramme indstillinger kan medføre unødig smerte eller lidelse hos brugeren. 
→ For løse indstillinger kan betyde, selerne glider op og ned, så brugeren kan glide i en farlig position.
→ Selen må ikke placeres fordrejet på brugerens krop.
► Skulderselen skal forløbe over skulderen på brugeren. Hvis dette ikke er muligt, må brugeren ikke transporte

res i køretøjet i denne position.

INFORMATION
Nærmere oplysninger herom får du i vores brochure "Brug af din kørestol/sædeskålsunderstel eller buggy ved
transport i handicapkøretøjer", bestillingsnummer 646D158.

Ved transport i et handicapkøretøj skal brugeren i Reha-klapvognen sikres med sikkerhedsseler på følgende måde:
1) Brugeren skal sidde så opret som muligt.
2) Hofteselen skal på begge sider fastgøres på forankringspunkterne, som er beregnet hertil (pins):

→ Før hver en ende af hofteselen fra sædeside og nedad (Se ill. 113, Se ill. 114).
→ Hægt hofteselens ender fast på de dertil beregnede forankringspunkter (pins) (Se ill. 115, pos. 1).
→ INFORMATION: Hofteselen skal forløbe i en vinkel på mellem 45° og 75° i forhold til horisontalen.

Kun hvis dette ikke er muligt må man i undtagelsestilfælde også vælge en vinkel mellem 30° og
45° i forhold til horisontalen (Se ill. 116).

3) Skulderselen hægtes ind i hofteselen (Se ill. 117).
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6.11 Pleje
6.11.1 Pleje
• Sand og andre smudspartikler må ikke trænge ind i produktet. De kan ødelægge hjulenes lejer og fastlåsnings

mekanikken.
• Brug i saltvand er ikke tilladt.

6.11.2 Aftagning/påsætning af polstringen (multifunktionel sædeenhed)

INFORMATION
Produktet kan også udstyres med andre sædesystemer. Vær i dette tilfælde opmærksom på informationerne i
brugsanvisningen til sædesystemet.

Polstringen kan tages af i forbindelse med pleje og vedligeholdelse af produktet:
1) Løsn drejelåsen på rygpolstringen bag sædefladen. 
2) Åbn lynlåsen på rygpolstringen (Se ill. 118), og fjern rygpolstringen.
3) Løft sædepolstringen, træk den af sædepladens burrebånd (Se ill. 119) og fjern den. 
4) Åbn burrebånds-/fleecelukningerne på side-/stød-/og pelottepolstringen, og fjern polstringen.
5) Efter vedligeholdelsesarbejdet fastgøres polstringen igen. 
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6.11.3 Rengøring
1) Alle ramme- og kunststofdele må kun rengøres med et mildt rengøringsmiddel.
2) Polstringsdele i afstandsstof må vaskes ved maksimalt 40 °C, og polstringsdele i mikrofiber må vaskes ved

maksimalt 30 °C.
INFORMATION: Polstringsdele kan vaskes i vaskemaskinen – dog skal delene lægges i en vaskepose
eller i et pudebetræk. Som regel er det dog tilstrækkeligt at aftørre polstringen med en fugtig klud.

Vigtige informationer om rengøring
• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler og hårde børster osv. 

6.11.4 Desinfektion
► Alle delene på produktet tørres fugtigt af med et desinfektionsmiddel.

Vigtige informationer om desinfektion
• Til desinfektionen bør der anvendes midler på vandbasis. I den forbindelse skal producentens anvisninger ved

rørende anvendelse følges.
• Rengør polstring og håndtag før desinfektionen.

7 Vedligeholdelse
Produktet er CE-mærket. Dermed garanterer producenten for, at dette medicinprodukt opfylder kravene i EU-direk
tiv 93/42/EØF.
• Principielt skal produktets funktionsdygtighed kontrolleres før hver brug.
• Hvis der konstateres mangler, især hvad angår produktets ustabilitet eller ændret kørsel, samt i de tilfælde,

hvor brugeren har problemer med siddepositionen eller stabiliteten af sædet, må produktet ikke anvendes. For
handleren skal omgående informeres, så denne kan udbedre manglerne.
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• Det samme gælder, hvis der konstateres løse, slidte, bøjede eller beskadigede dele.
• En del af vedligeholdelsesarbejdet i et fastlagt omfang kan gennemføres hjemme (se kapitel "vedligeholdelses

indhold").
• Producenten anbefaler ydermere regelmæssige eftersyn hver 12. måned hos den autoriserede forhandler.
• Undlader man at gennemføre eftersyn på produktet, kan dette resultere i alvorlige eller livsfarlige personskader

for brugeren af produktet.
• Service- og reparationsarbejde må kun udføres af autoriserede forhandlere eller af producenten. Ved reparatio

ner monteres her udelukkende originale Otto Bock-reservedele.

7.1 Vedligeholdelsesintervaller
De efterfølgende beskrevne funktioner kan kontrolleres af brugeren eller en ledsager i de angivne intervaller i hjem
met: Under disse arbejder må brugeren ikke sidde i Reha-klapvognen/buggyen:

Komponent Handling Før kørsel ugentligt måned
ligt

Klapmekanisme Kontrollér for slitage X
Kontrollér, at sædeenheden sidder forsvarligt fast
på kørestellet

X

Kontrollér sædevinkelindstillingens låseanordning X

Sædeenhed 

Kontrollér funktionen af drejehåndtagene X
Kontrollér, at stikakslerne sidder forsvarligt fast XBaghjul
Kontrollér, at hjulene drejer ubesværet rundt X

Bremse Kontrollér bremsefunktionen X
Dæk Kontrollér profildybde (min. 1 mm) X
Hjul Kontrollér, at det sidder godt fast uden slør X

Kontrollér, om der er skader XFodplade
Kontrollér stabiliteten af fodpladen og vinkelindstil
lingsmekanismen

X

Holdere til ekstraud
styr

Kontrollér, om der er skader på holderne X

Kontrollér polstringens tilstand X
Kontrollér, om selerne er slidte X

Polstring/seler

Kontrollér selelåsens funktion X
Lejer Kontrollér for tilsmudsning X

7.2 Vedligeholdelsesindhold
Ved vedligeholdelse skal man være opmærksom på følgende:
• Baghjul samt faste forhjul (basisudstyr) er konstrueret som stikakselsystem. For at opretholde dette systems

funktionsdygtighed, bør der ikke hæfte snavs på stikakslen eller stikakselholderens bøsning. Desuden kan sti
kakslen fra tid til anden smøres let med en harpiksfri symaskineolie.

• Ved svingbare forhjul (ekstraudstyr) samler der sig hyppigt hår eller smudspartikler, som med tiden bevirker, at
styrehjulene går mere trægt. For at fjerne disse afmonteres styrehjulet og gaflen, og styrehjulet rengøres grun
digt med et mildt rengøringsmiddel.

• Hvis produktet bliver vådt, skal det gnides tør.
• Kontroller regelmæssigt, om skrue- og nitteforbindelserne sidder forsvarligt fast.

Især i den første tid og efter indstillinger på produktet bør skruesamlingerne altid kontrolleres for korrekt stram
ning. Hvis en skruesamling løsner sig flere gange, skal den autoriserede forhandler omgående informeres.

8 Bortskaffelse
8.1 Oplysninger om bortskaffelse
I tilfælde af bortskaffelse skal produktet returneres til den autoriserede forhandler.
Alle produktets komponenter bortskaffes i henhold til de gældende regler om miljøbeskyttelse i det pågældende
land.
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9 Juridiske oplysninger
9.1 Brugstid
Pga. markedsovervågning og teknikkens stand har producenten beregnet, at produktet under overholdelse af den
tiltænkte anvendelse og anvisningerne om service og vedligeholdelse kan anvendes i 4 år. Opbevaringstider hos
den autoriserede forhandler eller omkostningsbæreren er ikke medregnet. 
Herved skal det tydeligt understreges, at produktet ved passende pleje og vedligeholdelse er pålideligt langt ud
over dette definerede tidsrum.
Hvis brugstiden opnås, skal brugeren eller en ansvarlig ledsager kontakte det faguddannede personale, som har
tilpasset produktet, eller producentens serviceafdelingen (se omslagets inderside bagved eller bagsiden mht.
adresse).

9.2 Ansvar
Producentens garanti gælder kun, hvis produktet er blevet anvendt under de angivne forhold og til de påtænkte for
mål. Producenten anbefaler, at produktet anvendes og vedligeholdes i henhold til anvisningerne.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, som er forårsaget af komponenter og reservedele, som ikke er godkendt
af producenten. Reparationer må udelukkende foretages af autoriserede forhandlere eller af producenten.

9.3 CE-overensstemmelse
Produktet opfylder kravene i direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Produktet er klassificeret i klasse I på bag
grund af klassificeringskriterierne som gælder for medicinsk udstyr i henhold til direktivets bilag IX. Derfor har pro
ducenten i eneansvar udarbejdet overensstemmelseserklæringen ifølge direktivets bilag VII.

9.4 Garantibetingelser
Yderligere oplysninger om garantibetingelserne kan du få hos det faguddannede personale, som har tilpasset pro
duktet, eller hos producentens serviceafdeling (se omslagets inderside bagved eller bagsiden mht. adresser).
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10 Bilag
10.1 Tekniske data
Dimensioner (cm) og vægt (kg)

Gadestel Størrelse 1 Størrelse 21)

Totalbredde 60 70
Hjuldiameter foran, svingbare forhjul 17 17
Hjuldiameter foran, faste forhjul 28 ---
Hjuldiameter i bag 28 28
Højde skubbehåndtag (min./maks.) 71/116 71/116
Sædetilt (vipning af sædeholder) (min./maks.) -35°/+10° eller -10°/+35° -35°/+10° eller -10°/+35°
Maks. nyttelast2) 55 55
Maks. nyttelast opbevaringskurv2) 7 7
Vægt stel 10,5 11,5
Foldemål uden sæde (LxBxH) 79x60x46 79x67x47
Foldemål min. med sæde i køreretning; tilt 10° bag
ud, rygvinkel 100° (LxBxH)

90x60x533) 97x67x59

Multifunktionel sædeenhed Størrelse 1 Størrelse 2
Sædebredde 19 – 31 24 – 40
Sædedybde 20 – 30 26 – 35
Højde ryglæn 41 – 61 56 – 70
Ryglænets hældning 80° – 180° 80° – 180°
Skulderremsgennemføringer, højde (min./maks.) 30/45 30/45
Skulderremsgennemføringer, bredde 5 5
Underbenslængde 19 – 31 20 – 37
Maks. nyttelast2) 40 40
Maks. nyttelast ved anvendelse i handicapkøretøjer4) 27 40
Vægt 7,5 8
Foldemål med sidepelotter (LxBxH) 58x37x42 59x43x58

1) Gadestellet med faste forhjul fås kun i størrelse 2 som specialkonstruktion.
2) Gadestel og sædeenhed har forskellige nyttelastkapaciteter:
• Sædeenhed (maks. 40 kg) + egenvægt for sædeenhed str. 1 (7,5 kg) = 47,5 kg
• Gadestel (maks. 55 kg) - fuldt belastet sædeenhed (47,5 kg) = 7,5 kg til yderligere tilbehør + vægt i opbeva

ringskurv
3) Foldemål ved gadestel med faste forhjul: 97x60x53 cm.
4) Vær her opmærksom på henvisningerne i kapitlet „Anvendelse i handicapkøretøjer“.
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Kundenservice/Customer Service

Europe
Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt · Germany
T +49 (0) 5527 848-3433 · F +49 (0) 5527 848-1460
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.de

Otto Bock Healthcare Products GmbH
Kaiserstraße 39 · 1070 Wien · Austria
T +43 (0) 1 5269548 · F +43 (0) 1 5267985
vertrieb.austria@ottobock.com · www.ottobock.at

Otto Bock Adria Sarajevo D.O.O.
Omladinskih radnih brigada 5
71000 Sarajevo · Bosnia-Herzegovina
T +387 (0) 33 766200 · F +387 (0) 33 766201
obadria@bih.net.ba · www.ottobockadria.com.ba

Otto Bock Bulgaria Ltd.
41 Tzar Boris III‘ Blvd. · 1612 Sofia · Bulgaria
T +359 (0) 2 80 57 980 · F +359 (0) 2 80 57 982
info@ottobock.bg · www.ottobock.bg

Otto Bock Suisse AG
Pilatusstrasse 2 · CH-6036 Dierikon
T +41 (0) 41 455 61 71 · F +41 (0) 41 455 61 70
suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Otto Bock ČR s.r.o.
Protetická 460 · 33008 Zruč-Senec · Czech Republic
T +420 (0) 377825044 · F +420 (0) 377825036
email@ottobock.cz · www.ottobock.cz

Otto Bock Iberica S.A.
C/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos (Madrid) · Spain
T +34 (0) 91 8063000 · F +34 (0) 91 8060415
info@ottobock.es · www.ottobock.es

Otto Bock France SNC
4 rue de la Réunion - CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex · France
T +33 (0) 1 69188830 · F +33 (0) 1 69071802
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Otto Bock Healthcare plc
32, Parsonage Road · Englefield Green
Egham, Surrey TW20 0LD · United Kingdom
T +44 (0) 1784 744900 · F +44 (0) 1784 744901
bockuk@ottobock.com · www.ottobock.co.uk

Otto Bock Hungária Kft.
Tatai út 74. · 1135 Budapest · Hungary
T +36 (0) 1 4511020 · F +36 (0) 1 4511021
info@ottobock.hu · www.ottobock.hu

Otto Bock Adria d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 14 ·10431 Sveta Nedelja · Croatia
T +385 (0) 1 3361 544 · F +385 (0) 1 3365 986
ottobockadria@ottobock.hr · www.ottobock.hr

Otto Bock Italia Srl Us
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Italy
T +39 (0) 051 692-4711 · F +39 (0) 051 692-4720
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

Otto Bock Benelux B.V.
Ekkersrijt 1412 · 5692 AK
Son en Breugel · The Netherlands
T +31 (0) 499 474585 · F +31 (0) 499 476250
info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl

Industria Ortopédica Otto Bock Unip. Lda.
Av. Miguel Bombarda, 21 - 2º Esq.
1050-161 Lisboa · Portugal
T +351 (0) 21 3535587 · F +351 (0) 21 3535590
ottobockportugal@mail.telepac.pt

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
Ulica Koralowa 3 · 61-029 Poznań · Poland
T +48 (0) 61 6538250 · F +48 (0) 61 6538031
ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl

Otto Bock Romania srl
Şos de Centura Chitila - Mogoşoia Nr. 3
077405 Chitila, Jud. Ilfov · Romania
T +40 (0) 21 4363110 · F +40 (0) 21 4363023
info@ottobock.ro · www.ottobock.ro

OOO Otto Bock Service
p/o Pultikovo, Business Park „Greenwood“,
Building 7, 69 km MKAD
143441 Moscow Region/Krasnogorskiy Rayon
Russian Federation
T +7 (0) 495 564 8360 · F +7 (0) 495 564 8363
info@ottobock.ru · www.ottobock.ru

Otto Bock Scandinavia AB
Koppargatan 3 · Box 623 · 60114 Norrköping · Sweden
T +46 (0) 11 280600 · F +46 (0) 11 312005
info@ottobock.se · www.ottobock.se

Otto Bock Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic
T +421 (0) 2 32 78 20 70 · F +421 (0) 2 32 78 20 89
info@ottobock.sk · www.ottobock.sk

Otto Bock Sava d.o.o.
Maksima Gorkog bb · 18000 Niš · Republika Srbija
T +381 (0) 18 4285888 · F +381 (0) 18 4539191
info@ottobock.rs · www.ottobock.rs

Otto Bock Ortopedi ve 
Rehabilitasyon Tekniği Ltd. Şti.
Ali Dursun Bey Caddesi · Lati Lokum Sokak
Meriç Sitesi B Block No: 6/1
34387 Mecidiyeköy-İstanbul · Turkey
T +90 (0) 212 3565040 · F +90 (0) 212 3566688
info@ottobock.com.tr · www.ottobock.com.tr

Africa
Otto Bock Algérie E.U.R.L.
32, rue Ahcène Outaleb - Coopérative les Mimosas
Mackle-Ben Aknoun · Alger · DZ Algérie
T +213 (0) 21 913863 · F +213 (0) 21 913863
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Otto Bock Egypt S.A.E.
28 Soliman Abaza St. Mohandessein - Giza · Egypt
T +202 (0) 330 24 390 · F +202 (0) 330 24 380
info@ottobock.com.eg · www.ottobock.com.eg

Otto Bock South Africa (Pty) Ltd
Building 3 Thornhill Office Park · 94 Bekker Road
Midrand · Johannesburg · South Africa
T +27 (0) 11 312 1255
info-southafrica@ottobock.co.za
www.ottobock.co.za

Americas
Otto Bock Argentina S.A.
Av. Cabildo 924 · CP 1426
Ciudad Autônoma de Buenos Aires · Argentina
T +54 (0) 11 4706-2255 · F +54 (0) 11 4788-3006
atencionclientes@ottobock.com.ar
www.ottobock.com.ar

Otto Bock do Brasil Ltda.
Rua Jovelino Aparecido Miguel, 32
13051-030 Campinas-São Paulo · Brasil
T +55 (0) 19 3729 3500 · F +55 (0) 19 3269 6061
ottobock@ottobock.com.br · www.ottobock.com.br

Otto Bock HealthCare Canada
5470 Harvester Road 
Burlington, Ontario, L7L 5N5, Canada
T +1 (0) 289 288-4848 · F +1 (0) 289 288-4837
infocanada@ottobock.com · www.ottobock.ca

Otto Bock HealthCare Andina Ltda.
Clínica Universitária Teletón, Autopista Norte km 21
La Caro Chia, Cundinamarca · Bogotá · Colombia
T +57 (0) 1 8619988 · F +57 (0) 1 8619977
info@ottobock.com.co · www.ottobock.com.co

Otto Bock de Mexico S.A. de C.V.
Prolongación Calle 18 No. 178-A
Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 01180 México, D.F. · Mexico
T +52 (0) 55 5575 0290 · F +52 (0) 55 5575 0234
info@ottobock.com.mx · www.ottobock.com.mx

Otto Bock HealthCare
Two Carlson Parkway North, Suite 100
Minneapolis, MN 55447 · USA
T +1 (0) 763 553 9464 · F +1 (0) 763 519 6153
usa.customerservice@ottobockus.com
www.ottobockus.com

Asia/Pacific
Otto Bock Australia Pty. Ltd.
Suite 1.01, Century Corporate Centre
62 Norwest Boulevarde
Baulkham Hills NSW 2153 · Australia
T +61 (0) 2 8818 2800 · F +61 (0) 2 8814 4500
healthcare@ottobock.com.au · www.ottobock.com.au

Beijing Otto Bock Orthopaedic Industries Co., Ltd.
B12E, Universal Business Park
10 Jiuxianqiao Road, Chao Yang District
Beijing, 100015, P.R. China
T +8610 (0) 8598 6880 · F +8610 (0) 8598 0040
news-service@ottobock.com.cn
www.ottobock.com.cn

Otto Bock Asia Pacific Ltd.
Suite 3218, 32/F., Sun Hung Kai Centre
30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong · China
T +852 (0) 2598 9772 · F +852 (0) 2598 7886
info@ottobock.com.hk

Otto Bock HealthCare India
Behind FairLawn Housing Society
St. Gregorios Lane, Sion Trombay Road
Chembur, Mumbai, 400071 · India
T +91 (0) 22 2520 1268 · F +91 (0) 22 2520 1267
information@indiaottobock.com · www.ottobock.in

Otto Bock Japan K. K.
Yokogawa Building 8F, 4-4-44 Shibaura
Minato-ku, Tokyo, 108-0023 · Japan
T +81 (0) 3 3798-2111 · F +81 (0) 3 3798-2112
ottobock@ottobock.co.jp · www.ottobock.co.jp

Otto Bock Korea HealthCare Inc.
4F Agaworld Building · 1357-74, Seocho-dong
Seocho-ku, 137-070 Seoul · Korea
T +82 (0) 2 577-3831 · F +82 (0) 2 577-3828
info@ottobockkorea.com · www.ottobockkorea.com

Otto Bock South East Asia Co., Ltd.
1741 Phaholyothin Road
Kwaeng Chatuchark · Khet Chatuchark
Bangkok 10900 · Thailand
T +66 (0) 2 930 3030 · F +66 (0) 2 930 3311
obsea@otttobock.co.th · www.ottobock.co.th

Other countries
Otto Bock HealthCare GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt · Germany
T +49 (0) 5527 848-1590 · F +49 (0) 5527 848-1676
reha-export@ottobock.de · www.ottobock.com



Versandanschrift für Rücksendungen/Adress for Returns:
Otto Bock Manufacturing Königsee GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany

Ottobock has a certified Quality Management System in accordance with ISO 13485.

Template-Version: 2013-01-22

Ihr Fachhändler | Your specialist dealer

Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany
T +49 (0) 69 9999 9393 · F +49 (0) 69 9999 9392
ccc@ottobock.com · www.ottobock.com
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