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1 Förord
INFORMATION

Datum för senaste uppdatering: 2017-07-13
► Läs igenom detta dokument noggrant innan användningen av produkten.
► Beakta säkerhetsanvisningarna för att undvika person- och produktskador.
► Instruera brukaren om korrekt och ofarlig användning av produkten.
► Förvara detta dokument.

INFORMATION
► Du kan få aktuell information om produktsäkerhet och produktåterkallelser från Customer Care Center (CCC)

genom att mejla till oa@ottobock.com eller vända dig till tillverkarens servicecenter (adressen hittar du på om
slagets insida eller baksida).

► Det här dokumentet kan du beställa i PDF-format från Customer Care Center (CCC) genom att mejla till
oa@ottobock.com eller vända dig till tillverkarens servicecenter (adressen hittar du på omslagets insida eller
baksida). Det går att få PDF-filen i förstorat format.

► För ytterligare frågor angående bruksanvisningen, ber vi dig kontakta hjälpmedelscentralen som överlämnat
produkten till dig. 

Läs den här bruksanvisningen innan du använder produkten. Innan du börjar använda produkten ska du göra dig
bekant med produktens handhavande, funktion och användning. Följ alla säkerhetsanvisningar och anvisningar för
att utesluta alla slags skador. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för att senare kunna läsa i den.
Observera särskilt följande:
• Vid frågor eller problem, kontakta personalen på hjälpmedelscentralen som anpassat produkten åt dig eller till

verkarens kundtjänst (kontaktuppgifter finns på insidan på omslagets baksida).
• Service och reparationer av produkten ska endast utföras av kvalificerad fackpersonal. Vid problem ska du vän

da dig till ansvarig hjälpmedelscentral. Vid reparationer ska endast reservdelar från Ottobock användas. 
• Din produkt kan avvika från de varianter som framställs här. Framför allt är inte alla tillval som beskrivs i den här

bruksanvisningen monterade på din produkt.
• Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar av utförandet som beskrivs i den här bruksanvisningen.

2 Ändamålsenlig användning
2.1 Avsedd användning
Nurmi Neo är en bakåtvänd rollator. Det innebär att den inte används som vanliga framåtvända rollatorer, som
skjuts framför brukaren. I stället drar brukaren Nurmi Neo efter sig. Det ger benen mer rörelsefrihet framåt. 
Hjälpmedlet har utvecklats för att underlätta för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i de nedre extremite
terna och kompensera för nedsatt belastnings- och prestationsförmåga i de nedre extremiteterna genom att använ
da de övre extremiteterna för extra styrka och avlastning. 
Huvudsyftet är att lära sig rörelsemönstret för gång och därmed utöka den tidigare begränsade aktionsradien.
Hjälpmedlet kan användas för gångträning vid sjukdom eller skador som påverkar rörelseapparaten och samtidig
nedsättning av koordination/balans.
Konstruktionen främjar en aktiv upprätning av kroppen när brukaren står eller går. Till skillnad från traditionella
gånghjälpmedel möjliggör den här rollatorn en ny metod för naturliga rörelseförlopp och underlättar för brukare att
lära sig stå, gå och hålla balansen.
Hjälpmedlet är avsett för inomhusbruk.
Produkten ska endast kombineras med de tillval som nämns på utprovningsprotokollet.
Vi ansvarar endast om produkten använts i enlighet med angivna villkor och för det avsedda ändamålet.

2.2 Indikationer
Hjälpmedlet har utvecklats speciellt för att korrigera problem med kroppshållningen, t.ex. på grund av:
• Defekta eller deformerade lemmar
• Ledkontrakturer eller -skador
• Neurologiska och muskulära sjukdomar

2.3 Kontraindikation
Inga kända.
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2.4 Kvalifikation
Denna produkt får endast väljas ut och anpassas av den behöriga personalen på hjälpmedelcentral/förskrivare.

3 Säkerhet
3.1 Varningssymbolernas betydelse

VARNING Varning för möjliga allvarliga olycks- och skaderisker.
OBSERVERA Varning för möjliga olycks- och skaderisker.

ANVISNING Varning för möjliga tekniska skador.

3.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING
Bristande information
Tippning, fall av brukaren till följd av bristfälliga kunskaper
► Instruera brukaren eller ledsagaren om säker användning av produkten innan den överlämnas.

OBSERVERA
Felaktig användning av produkten
Risk för att brukaren faller om ansvarsplikten inte uppmärksammas
► Produkten är ett hjälpmedel som endast får användas under tillsyn. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
► Var särskilt uppmärksam på farliga situationer, exempelvis gång i trappor eller användning på sluttande under

lag.
► För brukarens säkerhet bör hjälpmedlets funktionsduglighet kontrolleras före varje användning.

ANVISNING
Användning av en olämplig förpackning
Skada på produkten till följd av transport i fel förpackning
► Använd endast originalförpackningen vid leverans av produkten.

3.3 Säkerhetsanvisningar för användning
Faror inför idrifttagningen

VARNING
Egenhändiga modifikationer av inställningarna
Allvarliga skador på brukaren genom otillåtna ändringar av produkten
► Behåll hjälpmedelscentralens inställningar. Du får endast göra de inställningar som beskrivs i kapitlet

”Användning” i den här bruksanvisningen på egen hand. 
► Vid problem med inställningen, kontakta hjälpmedelscentralen som har anpassat produkten åt dig. 
► Se till att alla ändringar som görs på inställningar sker i samråd med fackpersonal/terapeut för att förhindra

skador på hälsan och inte äventyra terapiresultatet.

VARNING
Felaktig hantering av förpackningsmaterial
Risk för kvävning genom att ansvarsplikten inte uppmärksammas
► Var uppmärksam på att förpackningsmaterial inte hamnar i händerna på barn.

Faror vid körning och parkering

OBSERVERA
Otillåten användning
Risk för att brukaren faller eller hjälpmedlet välter på grund av användarfel
► Produkten får endast användas på jämnt och fast underlag inomhus.
► Se till att brukaren inte kör emot ett hinder utan att bromsa (exempelvis mot trappsteg eller kanter).
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OBSERVERA
Otillåten användning av handtagsbågen
Risk för att brukaren faller eller produkten välter på grund av användarfel
► Handtagsbågen får inte användas som sittyta.

OBSERVERA
Tyngdpunktsförskjutning till följd av upphängning av tunga väskor 
Risk för att brukaren välter eller faller ur på grund av användarfel
► Häng inte tunga väskor eller liknande på hjälpmedlet.
► Observera varje modells maximala belastning (se kapitlet ”Tekniska uppgifter”).

Fara orsakad genom monterings-/inställningsfel

OBSERVERA
Ej säkrade skruvförband 
Brukaren kan klämmas fast, klämma sig, tippa eller falla p.g.a. monteringsfel
► Efter alla justeringsarbeten ska fästskruvar/fästmuttrar dras åt igen för att säkerställa funktion.
► Se till att alla spakar dras åt för hand utan verktyg.

Faror orsakade genom bristfälliga däck

OBSERVERA
Fara på grund av slitna däck
Om bromsverkan avtar kan brukaren falla
► Användning under längre tid leder till slitage på däcken vilket i sin tur gör att bromsverkan avtar.
► Byt ut slitna eller skadade hjul. 
► Kontrollera regelbundet att bromsarna fungerar. Korrigera inställningen vid behov.

Faror på grund av eld, stark värme och kyla

OBSERVERA
Materials antändlighet
Brännskador på grund av brukarfel
► Hängsitsen uppfyller kraven på svårantändlighet enligt kraven i standarderna ISO 8191-2 och DIN EN 1021-2.

Trots detta kan den komma att antändas vid felaktig eller vårdslös hantering med eld.
► Håll avstånd till alla antändningskällor, framförallt tända cigaretter.

OBSERVERA
Extrema temperaturer
Köldskador eller brännskador genom kontakt med komponenter, delar slutar att fungera
► Utsätt inte produkten för extrema temperaturer (t.ex. solstrålning, bastuvärme, extrem kyla).

Faror orsakade genom felaktig användning av produkten

VARNING
Överskridning av livslängden 
Svåra skador genom underlåtenhet att följa tillverkarens anvisningar
► Användning längre än den angivna livslängden (se sida 23) ökar kvarstående risker och bör endast genomfö

ras efter en noggrann bedömning av kvalificerad fackpersonal.
► Om användningstiden uppnåtts, ska brukaren eller den ansvariga medhjälparen vända sig till den hjälpme

delscentral som anpassat produkten eller till tillverkaren (adressen finner du på insidan eller baksidan av om
slaget på denna bruksanvisning). Där kan brukaren låta sig informeras om bekanta risker och aktuella möjlig
heter till rekonditionering av produkten. 
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OBSERVERA
Okontrollerad körning, oväntade ljud eller lukter
Fall, tippning, kollision med personer eller föremål i omgivningen på grund av defekter
► Om det förekommer fel, defekter eller andra faror som skulle kunna leda till personskador, måste produkten

genast tas ur drift. Exempelvis okontrollerade rörelser som oväntade eller tidigare ej fastställda ljud eller lukter
som starkt avviker från produktens leveranstillstånd.

► Vänd dig till din auktoriserade hjälpmedelscentral.

ANVISNING
Deformation i ihopfällt tillstånd
Skador på produkten, problem vid uppfällning genom otillåten belastning
► Placera aldrig tunga föremål ovanpå den hopfällda produkten.

ANVISNING
Användning av en olämplig förpackning
Skada på produkten till följd av transport i fel förpackning
► Använd endast originalförpackningen vid leverans av produkten.

3.3.1 Ytterligare anvisningar

INFORMATION
Observera att alla tillbehör reducerar den återstående lastkapaciteten.

3.4 Typskylt och varningsskyltar
3.4.1 Typskylt

Märkning/etikett Förklaring
A Typbeteckning inklusive storlek och max. bredd
B Tillverkarens artikelnummer
C Maximal belastning (se kapitlet ”Tekniska uppgifter”)
D Tillverkarinformation, adress, tillverkningsland
E Serienummer*
F Europeiskt artikelnummer (EAN)
G Läs igenom bruksanvisningen före användning.
H CE-märkning – produktsäkerhet i överensstämmelse med EU-di

rektiv
* YYYY = tillverkningsår; WW = tillverkningsvecka; PP = tillverkningsort; XXXX = löpande produktionsnummer

3.4.2 Varningsskyltar
Märkning/etikett Förklaring

Varningar för möjliga svåra skaderisker:
A Kör aldrig på brant sluttande underlag. Parkera inte hjälpmedlet

på brant sluttande underlag.
B Använd endast hjälpmedlet på jämna och stabila underlag.
C Läs igenom bruksanvisningen före användning.
D Hjälpmedlet får endast användas under uppsikt. Lämna aldrig

barn utan uppsikt.
E Hjälpmedlet är avsett för inomhusbruk.

4 Leverans
4.1 I leveransen
I originalförpackningen hittar du följande komponenter:
• Grundram Nurmi Neo
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• Handtagsbåge
• Tillbehör enligt beställningen (delvis förmonterat)
• Bruksanvisning och verktyg som behövs

4.2 Förvaring
• Hjälpmedlet måste förvaras i ett torrt utrymme. Omgivningstemperaturen ska vara från -10 °C till +40 °C. 
• Däcken innehåller kemiska substanser som tillsammans med andra kemiska ämnen (t.ex. rengöringsmedel och

syror) kan framkalla reaktioner.
• Direkt solstrålning eller UV-ljus leder till påskyndad åldring av däcken. Följderna blir en förhårdnad av profilytan

och att däcket torkar och går sönder snabbare.
• Undvik att förvara sulkyn utomhus. Oberoende av slitage ska däcken bytas ut med 2 års intervaller.

5 Idrifttagning
5.1 Montering

OBSERVERA
Felaktig hantering av produkten vid uppfällning och hopfällning
Klämrisk på grund av brist på försiktighet i riskområden
► När du fäller upp/ihop produkten ska du enbart hålla i de delar som beskrivs, särskilt när det gäller uppfäll

ningsmekanismen.
► Var uppmärksam så att du inte klämmer dig på ramdelarna.

OBSERVERA
Felaktig inställning av handtagsbågen
Risk för att brukaren ramlar ur eller produkten välter på grund av monteringsfel
► Kontrollera handtagsbågens höjd och djup efter varje justering av handtagsbågen. Korrigera höjd och djup vid

behov, eftersom det annars kan finnas risk för att brukaren välter framåt.
► Lägg märke till att handtagsbågens högsta inställning indikeras genom ett utdragsstopp. Ovanför detta områ

de får inga inställningar göras.

OBSERVERA
Felaktig låsning av handtagsbågen
Risk för fastklämning och klämskador om handtagsbågen glider av
► Observera att handtagsbågens fäströr alltid måste låsas fast genom att excenterspaken stängs, även när

spärrfjädrarna har snäppt på plats i maximal utdragshöjd.
► Kontrollera före användning att handtagsbågen är inställd på samma höjd på båda sidor. 

OBSERVERA
Felaktig inställning av handtagsbågens djup
Risk för att brukaren ramlar ur eller produkten välter på grund av monteringsfel 
► Handtagsbågens djup måste alltid ligga inom ett specifikt mått bakom riktningsspärrhuset. Se följande förkla

ring.

INFORMATION
Avseende demontering/transport: se sida 20.

Montera grundramen
1) Avlägsna transportsäkringar och förpackningar. Lägg ut delarna på golvet (se bild 1).
2) Ta tag i grundramen bakom framhjulen och fäll upp den (se bild 2).

OBSERVERA! Fäll alltid upp uppfällningsmekanismen fullständigt, så att det inte finns risk för att
hjälpmedlet plötsligt välter om grundramen oavsiktligt fälls ihop.

3) När grundramen är uppfälld ska stjärnrattarna vridas åt (se bild 3).
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3

Fästa handtagsbågen
1) Vid behov: Öppna excenterspakarna på grundramens båda sidor.
2) Fäll ut handtagsbågens fäströr (se bild 4) och stick in dem i den uppfällda grundramen (se bild 5).
3) När du skjuter in handtagsbågens fäströr måste spärrfjädrarna (utdragsstoppen) tryckas in. För in handtagsbå

gens fäströr så långt i ramen att utdragsstoppen snäpper på plats på både höger och vänster sida (se bild 6).
OBSERVERA! Observera att handtagsbågens fäströr alltid måste låsas fast genom att excenterspa
ken stängs, även när spärrfjädrarna har snäppt på plats i maximal utdragshöjd.

4 5
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Ställa in handtagsbågens höjd
Handtagsbågens höjd kan ställas in steglöst.
1) Skjut handtagsbågens fäströr till önskad höjd och stäng excenterspakarna på båda sidor av grundramen (se

bild 7). Excenterspakarnas stängningskraft ställs in med de räfflade muttrarna när spakarna är öppna (se
bild 8).
INFORMATION: Excenterspakarna måste sedan gå att stänga ordentligt med stor handkraft.

2) Kontrollera att handtagsbågen sitter säkert när du har stängt spakarna.
INFORMATION: Vid standardbelastning får handtagsbågens fäströr inte tryckas in. I sådana fall mås
te excenterspakarnas stängningskraft ökas på nytt genom att de räfflade muttrarna vrids medurs (se
bild 8).

7 8

Ställa in handtagsbågens djup
Handtagsbågens djup kan ställas in steglöst.
Handtagsbågens djup måste vara inställt så att handtagens framkant på handtagsbågen befinner sig runt måttet A
bakom riktningsspärrhusen (se bild 10). 
Om underarmsstöd används måste stödens framkant befinna sig runt måttet A bakom riktningsspärrhusen. 

Minimalt avståndsmått A med ... Nurmi Neo stl. 1 Nurmi Neo stl. 2 Nurmi Neo stl. 3
... Handtagsbåge standard 110 mm 150 mm 190 mm
... Handtagsbåge med universalhandtag 110 mm 150 mm 190 mm
... Handtagsbåge mini 110 mm 150 mm 190 mm
... Extra hög handtagsbåge med underarmsstöd 180 mm 200 mm 220 mm

1) Ställ in handtagsbågen på samma djup på båda sidor och dra åt klämskruvarna på båda sidor (se bild 9).
2) Kontrollera inställningen genom att placera Nurmi Neo med riktningsspärrhusen mot en slät dörr (se bild 10).
3) Mät avståndet från dörrbladet till handtagens ändar eller till underarmsstöden.

INFORMATION: Riktningsspärrhusen måste vara fullt påskjutna på framramen och länkhjulen måste
stå snett.
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6 Användning
6.1 Grundfunktioner
6.1.1 Ställa in handtagsbågen (standard)
Handtagsbågens höjd och djup kan ställas in steglöst. 
Mer information om inställning finns i kapitlet ”Montering” (se sida 8 ff.). Följ säkerhetsanvisningarna för inställning
av handtagen noga.
Mer information om handtagsbågar som finns som tillval: se sida 12.

11 12

6.1.2 Använda backspärren

OBSERVERA
Funktionsfel på backspärren
Risk för att brukaren faller eller produkten välter på grund av bristande eller felaktigt underhåll
► Kontrollera regelbundet att backspärrarna fungerar. Åtgärda vid behov.
► Byt ut slitna eller skadade hjul.

Rollatorn är utrustad med backspärrar som ska förhindra att brukaren faller bakåt.

Aktivera backspärrarna
1) Tryck backspärrarna på båda sidor inåt mot fjädrarna.
2) Vrid backspärrarna nedåt (se bild 13).

Avaktivera backspärrarna
1) Tryck backspärrarna på båda sidor inåt mot fjädrarna.
2) Vrid backspärrarna uppåt (se bild 14).
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6.2 Ytterligare tillval
Alla tillbehör ska monteras av fackpersonal, såvida de inte redan monterats av tillverkaren. 
För bättre förståelse lämnar vi ändå några monteringsanvisningar för fackpersonalen.

6.2.1 Handbåge
6.2.1.1 Handtagsbåge med universalhandtag

OBSERVERA
Felaktig inställning av justerbara handtag
Risk för att brukaren ramlar ur eller produkten välter på grund av monteringsfel 
► Observera att de justerbara handtagen inte får ställas in utanför området innanför handtagsbågen.

Handtagsbågens höjd och djup kan ställas in steglöst. 
Mer information om inställning finns i kapitlet ”Montering” (se sida 8 ff.). Följ säkerhetsanvisningarna för inställning
av handtagen noga.

Ytterligare justeringsmöjlighet
Med denna handtagsbåge går det även att ställa in handtagens avstånd och höjd.
1) Dra av skydden (ingen bild).
2) Lossa de frilagda skruvarna (se bild 15).
3) Vrid handtagen för att justera handtagens avstånd och höjd (se sida 23).

OBSERVERA! Handtagen får endast justeras i området innanför handtagsbågen (se bild 16).
4) Dra åt skruvarna ordentligt igen efter inställningen.
5) Sätt på skydden igen (ingen bild).

15 16
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6.2.1.2 Handtagsbåge mini

OBSERVERA
Felaktig inställning av de justerbara handtagen
Risk för att brukaren ramlar ur eller produkten välter på grund av monteringsfel 
► Observera att de justerbara handtagen inte får ställas in ovanför eller utanför området innanför handtagsbå

gen.

Handtagsbågens höjd och djup kan ställas in steglöst. 
Mer information om inställning finns i kapitlet ”Montering” (se sida 8 ff.). Följ säkerhetsanvisningarna för inställning
av handtagen noga.

Ytterligare justeringsmöjlighet
Med den här handtagsbågen (se bild 17) går det att ställa in särskilt låga handtagshöjder och små avstånd mellan
handtagen. Inställningen utförs enligt beskrivningen i föregående kapitel.

17

6.2.1.3 Extra hög handtagsbåge med underarmsstöd

OBSERVERA
Felaktig inställning av handtag/underarmsstöd
Risk för att brukaren ramlar ur eller produkten välter på grund av monteringsfel
► Observera att de justerbara handtagen/underarmsstöden inte får ställas in utanför området innanför handtags

bågen. 

Handtagsbågens höjd och djup kan ställas in steglöst. 
Mer information om inställning finns i kapitlet ”Montering” (se sida 8 ff.). Följ säkerhetsanvisningarna för inställning
av handtagen noga.

Ytterligare justeringsmöjlighet
Underarmsstöden med uppåtriktade handtag har utvecklats som lösning för brukare som inte kan stödja sig säkert
med utsträckta armar. Då ger underarmsstöden extra stadga.
Inställningen av underarmsstödens och de uppåtriktade handtagens höjd sker tillsammans med handtagsbågen.
För mer information, se kapitlet ”Montering” (se sida 8 ff.).
Dessutom kan de uppåtriktade handtagens djup och vinkel samt underarmsstödens djup och avståndet mellan un
derarmsstöden justeras.

Ställa in handtag
1) Lossa skruvarna under underarmsstödet (se bild 18, pos. 2).
2) Justera handtagets vinkel och djup (se bild 18, pos. 1).

OBSERVERA! Avståndet mellan underarmsstödet och handtaget bör ställas in så att inga tryckpunk
ter eller kramper kan uppstå.

3) Dra åt skruvarna ordentligt igen.

Ställa in underarmsstödens djup
1) Ta av klädseln från underarmsstödet (se bild 19, pos. 1). 
2) Lossa skruvarna på underarmsstödet (se bild 19, pos. 2).

13Nurmi Neo
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3) Justera underarmsstödets djup.
OBSERVERA! Avståndet mellan underarmsstödet och handtaget bör ställas in så att inga tryckpunk
ter eller kramper kan uppstå.

4) Dra åt skruvarna ordentligt igen.

Ställa in avståndet mellan underarmsstöden
1) Lossa klämskruvarna på handtagsbågen (se bild 18, pos. 3).
2) Justera avståndet mellan underarmsstöden steglöst (se sida 23).

OBSERVERA! Avståndet mellan underarmsstöden bör ställas in så att inga tryckpunkter eller kramper
kan uppstå. Underarmsstöden får endast justeras inom det avbildade området (se bild 20).

3) Dra åt klämskruvarna på handtagsbågen ordentligt igen.

18 19

20

6.2.2 Förvaringskorg

ANVISNING
Överbelastning
Materialskador på grund av att föreskrifter inte följs
► Observera förvaringskorgens maximala belastning (se sida 23).
► Tänk på att den maximalt tillåtna belastningen av hela produkten inte får överskridas genom att förvaringskor

gen lastas för tungt.

Det finns två olika stora förvaringskorgar (se sida 23).

Montera förvaringskorgen
1) Nita fast ett rotationsstopp för en snabbkoppling på handtagsbågen (se bild 21).
2) Fäst förvaringskorgen centrerat på handtagsbågen, eller förskjuten i sidled (om ett höftstöd används) (se

bild 22).
3) Ta av förvaringskorgen från snabbkopplingen på handtagsbågen.

Ta av/sätta på förvaringskorgen
1) Tryck på snabbkopplingen och ta av förvaringskorgen från fästet.
2) Sätt förvaringskorgen på fästet och tryck nedåt.

14

Användning

Nurmi Neo



21 22

6.2.3 Färd- och parkeringsbroms

OBSERVERA
Otillräcklig bromsverkan
Om bromsen slutar fungera kan brukaren falla eller välta
► Kontrollera regelbundet att bromsen fungerar. Åtgärda vid behov.
► Byt ut nötta eller skadade hjul.

Med parkeringsbromsen kan brukaren kontrollera bromsfunktionen och se till att hjälpmedlet inte rullar iväg vid
parkering.

Låsa bromsen
1) Dra i bromsspaken.
2) Haka i hållarklon med pekfingret (se bild 23). Nu är bromsspaken låst.

Lossa bromsen
1) Dra upp bromsspaken lätt.
2) Nu öppnas hållarklon och frigör bromsen igen.

Efterjustera bromsen
1) Om bromsverkan avtar kan bromsvajern justeras med inställningsskruven (se bild 24).
2) Kontrollera att bromsen fungerar. Försäkra dig om att bromsen bromsar tillräckligt när bromsspaken hålls fast

med hållarklon.

23 24

6.2.4 Höftstöd och kombinerat höft- och bäckenstöd
Höftstödet (se bild 25) och det kombinerade höft- och bäckenstödet (se bild 26) ser till att brukaren är optimalt pla
cerad i förhållande till handtagsbågen. 

Ställa in höftstödet
Höftstöden kan justeras i tre dimensioner:
1) Djup: Lossa skruven och skjut stödet framåt/bakåt (se bild 25, pos. 1; se bild 26, pos. 1). Dra åt skruven or

dentligt igen.

15Nurmi Neo

Användning



2) Höjd: Lossa skruven på klämfästet. Vrid klämfästet med stödet uppåt/nedåt (se bild 25, pos. 2; se bild 26,
pos. 2). Dra åt skruven ordentligt igen.

3) Vinkel: Öppna klämspaken och vrid stödet uppåt/nedåt (se bild 25, pos. 3; se bild 26, pos. 3). Stäng klämspa
ken ordentligt.

Ställa in bäckenstöden
Bäckenstöden i det kombinerade höft- och bäckenstödet kan dessutom ställas in i sidled. Om höftstödet tas bort
kan bäckenstödens inställning göras med minimalt avstånd.
1) Extra justering i sidled: Lossa de två skruvarna som håller bäckenstöden på plats och flytta bäckenstöden åt

vänster/höger (se bild 26, pos. 4). Dra åt skruven ordentligt igen.
2) Ta av höftstödet: Lossa skruven på klämfästet och ta av höftstödet (se bild 26, pos. 5). Dra åt skruven ordent

ligt igen.

25 26

6.2.5 Tippskydd
Tippskyddet ökar skyddet mot tippning bakåt och finns till alla modeller.
Tippskyddet måste alltid monteras parvis.

Montera tippskydd
1) Tryck in spärrfjädern på tippskyddet (se bild 27). 
2) Sätt i tippskydden i tippskyddsfästena och lås dem med spärrfjädrarna. 

Avaktivera tippskydd
1) Vid behov: Tryck in spärrfjädrarna på tippskydden (se bild 27). 
2) Vrid tippskydden uppåt (se bild 28, bakerst).

27 28

6.2.6 Riktningsspärr

INFORMATION
Montering av riktningsspärren i efterhand får endast utföras av den behöriga fackpersonalen.

Vid behov kan länkhjulen låsas med den integrerade riktningsspärren. Denna funktion gör det lättare att köra rakt.
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Riktningsspärren lämpar sig särskilt för den inledande fasen av behandlingen, eftersom en mer lättmanövrerad rol
lator (utan spärr) kräver att brukaren har bättre koordinationsförmåga. 

Stänga (aktivera) riktningsspärren
1) Rikta in länkhjulen rakt framåt.
2) Dra riktningsspärrhuset framåt tills det täcker över kupolmuttern (se bild 29, pos. 1).

Öppna (avaktivera) riktningsspärren
1) Skjut tillbaka riktningsspärrhuset i motsatt riktning mot färdriktningen (se bild 29).
2) Kupolmuttern friläggs och länkhjulet kan vridas i alla riktningar.

Efterjustera riktningsspärren
1) Om du vill justera hjulens riktning framåt lossar du kupolmuttern så mycket att skruven går att flytta i det av

långa hålet (se bild 30).
2) Stäng riktningsspärren och rikta in framhjulet rakt framåt. Vrid kupolen moturs eller medurs efter behov (ingen

bild).
3) Dra åt skruven något under fästbrickan med en fast nyckel med nyckelvidd 10.
4) Öppna riktningsspärren, vrid hjulet utåt och dra åt skruvförbandet med två fasta nycklar med nyckelvidd 10 (se

bild 30).

1

29 30

6.2.7 Släpbroms

OBSERVERA
miniVid funktionsfel på släpbromsen
Inställningsfel kan leda till att hjälpmedlet rullar iväg eller välter så att brukaren faller ur
► Kontrollera regelbundet att släpbromsen fungerar korrekt och korrigera inställningen vid behov. 
► Byt ut nötta eller skadade hjul snarast.

Släpbromsen används för en kontrollerad inbromsning när rollatorn rullar.

Efterjustera släpbromsen
► Släpbromsarnas tryck mot hjulnaven ställs in genom att det inre gängstiftet skruvas in eller ut (se bild 31).

6.2.8 Sits

OBSERVERA
Överbelastning av sitsen
Fall om produkten skadas
► Om sitsen överbelastas utöver tillåten belastning kan fästdetaljer gå sönder och ditt barn riskerar att falla.
► Överskrid inte den maximalt tillåtna belastningen av huvudprodukten (se sida 23).

Sitsen (se bild 32) ger brukaren en möjlighet att vila sig en liten stund medan han/hon använder barnrollatorn.

Använda sitsen
1) När brukaren går ska sitsen vara uppfälld.
2) Fäll ner sitsen när den ska användas.
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6.2.9 Sling Seat

OBSERVERA
Överbelastning av Sling Seat
Fall om produkten skadas
► Om hängsitsen Sling Seat överbelastas utöver tillåten belastning kan remmar gå sönder och ditt barn riskerar

att falla.
► Överskrid inte den maximalt tillåtna belastningen för hela produkten (se sida 23).

OBSERVERA
Otillåten användning av remklämmor
Om remklämmorna plötsligt öppnas riskerar brukaren att falla
► Stäng alltid de två remklämmorna i ryggen vid daglig användning av Sling Seat.

Hängsitsen Sling Seat (se bild 33: upphängd; se bild 34: sedd ovanifrån) ger brukaren effektivt stöd under gång
träningen. På så sätt kan barn ta pauser från att gå och riskerar inte att falla omkull om de plötsligt blir trötta eller o
stadiga.
Sling Seat fästs med fyra fästremmar med justerbar längd på Nurmi Neo (se bild 33, pos. 1/2). 
Med hjälp av plastspännena kan hängsitsen lätt frigöras från fästremmarna. De bakre fästremmarna är utrustade
med 3F-säkerhetsspännen som öppnas med två händer (se bild 33, pos. 1). De främre remmarna har 2F-standard
spännen (se bild 33, pos. 2).

33 34

Montera Sling Seat (Nurmi Neo med standardhandtagsbågar)

INFORMATION
► Börja med att utföra följande steg med en rem, så att du kan koncentrera dig på ett monteringsförlopp åt

gången.
► Lägg märke till att monteringsmöjligheten som beskrivs i det här avsnittet även kan användas om rollatorn är

utrustad med de handtagsbågar som finns som tillval.
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Eftersom handtagen på standardhandtagsbågar inte går att skruva loss måste den bakre fästremmens upphäng
ningsöglor (se bild 35, pos.  1) öppnas för att de ska gå att lägga om tvärstången på handtagsbågen.
1) Trä ut fästremmens lösa ände (se bild 35, pos. 1) ur remspännaren (se bild 35, pos. 2) och därefter ur 3F-sä

kerhetsspännet (se bild 35, pos. 3).
2) Dra ut remmen ur remspännaren och öppna upphängningsöglan.
3) Lägg den fria remänden om handtagsbågens tvärstång och stäng upphängningsöglan.
4) Trä in fästremmens lösa ända i remspännaren och 3F-säkerhetsspännet igen.

35

Montera Sling Seat (Nurmi Neo med alternativa handtagsbågar)

INFORMATION
Se till att inga fästremmar är snodda.

1) Ta av handtagen och handtagsbågen (se bild 36, se bild 37).
2) Lägg de bakre fästremmarnas öglor med invändig gummering över handtagsbågen (se bild 38).

INFORMATION: Se till att den gummerade insidan av öglorna ligger mot metallen så att de inte glider.
3) Montera handtagsbågen och handtagen igen.
4) Skjut de främre fästremmarnas öglor över handtagen (se bild 39).
5) Stäng hängsitsens kardborreknäppningar (se bild 34, pos. 1).

36 37
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Ställ in Sling Seats höjd
När hängsitsens höjd ställs in med remspännarna ska barnet stå stadigt och säkert med båda fotsulorna på golvet
och strama remmar.
1) Mät barnets benlängd.
2) Använd remspännarna på de fyra fästremmarna. 
3) Trä ut fästremmens lösa ände ur remspännaren och justera remmen till rätt höjd genom att dra den genom 2F-

standardspännena/3F-säkerhetsspännena (se bild 39).
4) Därefter fixerar du höjden genom att trä in remmen genom remspännaren igen.
5) Korrigera höjdinställningen vid behov.

Använda Sling Seat
1) Ställ barnet över den öppna Sling Seat och stäng hängsitsen stramt med hjälp av kardborreknäppningarna i si

dorna (se bild 34, pos. 1). 
2) Korrigera vid behov höjden med hjälp av remspännarna.
3) Stäng de båda remklämmorna i ryggen (se bild 40).

OBSERVERA! Tänk på att om remklämmorna inte stängs kan Sling Seat öppna sig plötsligt.

40

6.3 Demontering och transport

OBSERVERA
Felaktig hantering av produkten vid uppfällning och hopfällning
Klämrisk på grund av brist på försiktighet i riskområden
► När du fäller upp/ihop produkten ska du enbart hålla i de delar som beskrivs, särskilt när det gäller uppfäll

ningsmekanismen.
► Var uppmärksam så att du inte klämmer dig på ramdelarna.

Fälla ihop grundramen
1) Lossa stjärnrattarna på de båda viklänkarna (se bild 41).
2) Ta tag i rollatorn i handtagen och lyft den eller tippa den med hjälp av drivhjulen.
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→ Framramen viks (se bild 42).
ANVISNING! Skruva fast stjärnrattarna för att se till att den hopfällda rollatorn inte kan fällas upp
oavsiktligt.

41 42

Ta av handtagsbågen
Det går även att ta av handtagsbågen för att den hopfällda rollatorn ska bli ännu mindre.
1) Öppna excenterspakarna på grundramens båda sidor (se bild 43, pos. 1).
2) Dra upp handtagsbågens fäströr ur grundramen så långt att spärrfjädrarna (utdragsstoppen) snäpper på plats

(ingen bild).
3) Tryck in spärrfjädrarna (utdragsstoppen) (se bild 43, pos. 2).
4) Dra ut handtagsbågens fäströr ur grundramen och fäll ihop (se bild 44).

21
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6.4 Rengöring och skötsel
INFORMATION

Det är inte tillåtet att rengöra eller desinficera produkten med maskin eller i biltvätt.

Produkten kan rengöras med ett vanligt milt rengöringsmedel.

Viktiga anvisningar angående rengöringen
• Använd inte aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller hårda borstar o.s.v.
• Se till att varken sand eller smuts kommer in i produkten. Det kan skada hjullagren.
• Sling Seat kan tvättas i 40 °C, i tvättmaskin i tvättpåse eller örngott. I de flesta fall räcker det att man torkar av

med en fuktig trasa.
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7 Underhåll
OBSERVERA

Skador på produkten, oväntade ljud eller lukter
Negativa hälsoeffekter för brukaren
► Om det förekommer fel, defekter eller andra faror som skulle kunna leda till personskador, måste produkten

genast tas ur drift. Det gäller exempelvis okontrollerbara (kör-)rörelser och oväntade eller tidigare ej fastställda
ljud som starkt avviker från produktens leveranstillstånd.

► Vänd dig till din auktoriserade hjälpmedelscentral.
► Anmäl produktskador som skulle kunna vara skadliga för brukaren till Ottobock.

• Produktens funktionsduglighet ska alltid testas före varje användningstillfälle.
• Kontrollera produkten varje månad avseende slitage och skador.
• Alla utslitna eller skadade komponenter måste bytas ut så snart som möjligt.
• Visst underhåll kan utföras hemma med jämna tidsintervall (se kapitlet ”Serviceintervall”).
• Tillverkaren rekommenderar dessutom ett regelbundet underhåll var 12:e månad genom den behöriga hjälp

medelcentralen.
• Service och reparationer får endast utföras av den behöriga hjälpmedelcentralen eller tillverkaren. Vid repara

tioner används endast originalreservdelar från Ottobock.

7.1 Underhållsintervaller
De åtgärder som beskrivs nedan ska utföras inom de angivna tidsintervallerna av brukaren själv eller ledsagaren: 

Inspektioner före användning Varje dag Varje vecka Varje månad
Kontrollera att handtagsbågen sitter säkert X
Funktionskontroll av backspärr X
Funktionskontroll av broms (tillval) X
Kontrollera/dra åt eventuellt lösa skruvar mellan hjul och ram X
Kontrollera/dra åt eventuellt lösa skruvar på fram-/bakhjul X
Visuell kontroll av slitdelar, exempelvis hjul och lager X
Kontrollera att alla etiketter och all märkning på produkten går
att läsa

X

8 Avfallshantering
8.1 Anvisningar för avfallshantering
Om produkten inte längre används måste den lämnas tillbaka till ansvarig hjälpmedelscentral.
Vid avfallshantering ska alla produktens komponenter avfallshanteras i enlighet med respektive lands specifika gäl
lande miljöskyddsbestämmelser.

8.2 Anvisningar vid återanvändning

OBSERVERA
Förbrukad sittdyna
Funktionella resp. hygieniska risker genom återanvändning
► Byt ut sittdynan vid en återanvändning.

Produkten är lämpad för återanvändning.
Produkter som återanvänds utsätts – i likhet med begagnade maskiner eller fordon i övrigt – för särskild belastning.
Produktens egenskaper och funktioner får inte ändras så mycket att säkerheten för brukaren eller en tredje person
kan komma att äventyras.
Vid återanvändning ska den aktuella produkten först rengöras och desinficeras grundligt. Därefter ska produkten
kontrolleras av en auktoriserad fackman avseende funktion, slitage och skador. Varje utsliten eller skadad del, lik
som komponenter som för den nye brukaren betraktas som opassande/olämpliga, måste bytas ut. 
Detaljerad information angående utbyte av delar liksom angivelser om de verktyg som behövs samt avsedda ser
viceintervaller finns att hämta i serviceanvisningen.
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9 Juridisk information
Alla juridiska villkor är underställda lagstiftningen i det land där produkten används och kan därför variera.

9.1 Ansvar
Tillverkaren ansvarar om produkten används enligt beskrivningarna och anvisningarna i detta dokument. För skador
som uppstår till följd av att detta dokument inte beaktats ansvarar tillverkaren inte.

9.2 CE-överensstämmelse
Produkten uppfyller kraven för medicintekniska produkter i EG-direktivet 93/42/EEG. Utifrån klassificeringskriterier
na i bilaga IX i direktivet har produkten kategoriserats som tillbehör och placerats i klass I. Förklaringen om över
ensstämmelse har därför skapats av tillverkaren som enskilt ansvar enligt bilaga VII i direktivet.

9.3 Garanti
Mer information om garantikraven får du från den behöriga fackpersonal som har anpassat produkten åt dig, eller
hos tillverkarens kundtjänst (kontaktuppgifter finns på insidan av omslaget till rullstolens bruksanvisning).

9.4 Produktens livslängd
Förväntad livslängd: 4 år.
Produktens utformning, tillverkning och anvisningar om ändamålsenlig användning baseras på den förväntade livs
längden. Anvisningarna innehåller även uppgifter om tillsyn, säkerhetsställning av effektivitet och produktens säker
het.
Användning längre än den angivna livslängden ökar kvarstående risker och bör endast genomföras efter en nog
grann bedömning av kvalificerad fackpersonal.
Om användningstiden uppnåtts, ska brukaren eller den ansvariga medhjälparen vända sig till den hjälpmedelscen
tral som anpassat produkten eller till tillverkaren (adressen finner du på insidan eller baksidan av omslaget på den
na bruksanvisning). Där kan brukaren låta sig informeras om bekanta risker och aktuella möjligheter till rekonditio
nering av produkten.

10 Tekniska uppgifter
Mått och vikt Storlek 1 Storlek 2 Storlek 3
Modell HR24160000 HR24260000 HR24360000
Handtagsbåge standard – körhandtagshöjd [mm] 450–570 580–720 640–850
Handtagsbåge standard – avstånd mellan handtag [mm] 410 460 510
Handtagsbåge med universalhandtag – körhandtagshöjd
[mm]

380–570 510–720 570–850

Handtagsbåge med universalhandtag – avstånd mellan
handtag [mm]

270–410 320–460 370–510

Handtagsbåge mini – körhandtagshöjd [mm] 310–480 --- ---
Handtagsbåge mini – avstånd mellan handtag [mm] 200–410 --- ---
Handtagsbåge med underarmsstöd – körhandtagshöjd
[mm]

540–660 660–790 720–940

Handtagsbåge med underarmsstöd – avstånd mellan
handtag [mm]

410 460 510

Handtagsbåge med underarmsstöd – underarmsstödens
höjd från golvet [mm]

530–750 680–910 710–950

Handtagsbåge med underarmsstöd – avstånd mellan un
derarmsstöden (från mitt till mitt) [mm]

250–410 300–460 350–510

Handtagsbåge med underarmsstöd – stödbredd x stöd
längd (inre) [mm]

70 x 160 70 x 210 70 x 210

Alla handtagsbågar – handtagsdiameter [mm] 30 30 30
Maximal bredd [mm] 650 650 740
Totallängd [mm] (med tippskydd +100 mm) 650 760 830
Hopfällt mått (l x b x h) [mm] 650 x 630 x 240 760 x 680 x 240 850 x 720 x 240
Hjuldiameter fram [mm] 150 150 150
Hjuldiameter bak [mm] 150 200 200
Max. belastning (brukarvikt) [kg] 25 40 55
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Mått och vikt Storlek 1 Storlek 2 Storlek 3
Vikt [kg] 5,5 6 6,5
Sitthöjd [mm] 300 450 480
Vänddiameter (utan tillbehör) EN 11199 [mm] 860 990 1060

HR24168200 (liten): 5Maximal belastning förvaringskorg [kg]1)

HR24268200 (stor): 7
1) Tänk på att den maximal tillåtna belastningen av hela produkten inte får överskridas genom att förvaringskorgen
lastas för tungt.
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Kundenservice/Customer Service

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

Otto Bock Healthcare Products GmbH
Brehmstraße 16 · 1110 Wien · Austria
F +43 1 5267985
service-admin.vienna@ottobock.com · www.ottobock.at

Otto Bock Adria d.o.o. Sarajevo
Ramiza Salčina 85
71000 Sarajevo · Bosnia-Herzegovina
T +387 33 255-405 · F +387 33 255-401
obadria@bih.net.ba · www.ottobockadria.com.ba

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

Otto Bock Suisse AG
Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · Suisse
T +41 41 455 61 71 · F +41 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 377825044 · F +420 377825036
email@ottobock.cz · www.ottobock.cz

Otto Bock Iberica S.A.
C/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos (Madrid) · Spain
T +34 91 8063000 · F +34 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 1 69188830 · F +33 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 1784 744900 · F +44 1784 744901
bockuk@ottobock.com · www.ottobock.co.uk

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

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

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

Otto Bock Benelux B.V.
Mandenmaker 14 · 5253 RC
Nieuwkuijk · The Netherlands
T +31 73 5186488 · F +31 73 5114960
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 21 3535587 · F +351 21 3535590
ottobockportugal@mail.telepac.pt

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

Otto Bock Romania srl
Şos de Centura Chitila - Mogoşoaia Nr. 3
077405 Chitila, Jud. Ilfov · Romania
T +40 21 4363110 · F +40 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 +7 495 564 8360 · F +7 495 564 8363
info@ottobock.ru · www.ottobock.ru

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

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

Otto Bock Sava d.o.o.
Industrijska bb · 34000 Kragujevac · Republika Srbija
T +381 34 351 671 · F +381 34 351 671
info@ottobock.rs · www.ottobock.rs

Otto Bock Ortopedi ve 
Rehabilitasyon Tekniği Ltd. Şti.
Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sok.
Meriç Sitesi B Blok No: 30/B
34387 Mecidiyeköy-İstanbul · Turkey
T +90 212 3565040 · F +90 212 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 21 913863 · F +213 21 913863
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Otto Bock Egypt S.A.E.
28 Soliman Abaza St. Mohandessein - Giza · Egypt
T +20 2 37606818 · F +20 2 37605734
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 11 564 9360
info-southafrica@ottobock.co.za
www.ottobock.co.za

Americas
Otto Bock Argentina S.A.
Av. Belgrano 1477 · CP 1093
Ciudad Autônoma de Buenos Aires · Argentina
T +54 11 5032-8201 / 5032-8202
atencionclientes@ottobock.com.ar
www.ottobock.com.ar

Otto Bock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda.
Alameda Maria Tereza, 4036, Bairro Dois Córregos
CEP: 13.278-181, Valinhos-São Paulo · Brasil 
T +55 19 3729 3500 · F +55 19 3269 6061 
ottobock@ottobock.com.br · www.ottobock.com.br

Otto Bock HealthCare Canada
5470 Harvester Road 
Burlington, Ontario, L7L 5N5, Canada
T +1 800 665 3327 · F +1 800 463 3659
CACustomerService@ottobock.com ·
www.ottobock.ca

Oficina Ottobock Habana
Calle 3ra entre 78 y 80.
Edificio Jerusalen · Oficina 112 · Calle 3ra.
Playa, La Habana. Cuba
T +53 720 430 69 · +53 720 430 81
hector.corcho@ottobock.com.br
www.ottobock.com.br

Otto Bock HealthCare Andina Ltda.
Calle 138 No 53-38 · Bogotá · Colombia
T +57 1 8619988 · F +57 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 55 5575 0290 · F +52 55 5575 0234
info@ottobock.com.mx · www.ottobock.com.mx

Otto Bock HealthCare LP
11501 Alterra Parkway Suite 600
Austin, TX 78758 · USA
T +1 800 328 4058 · F +1 800 962 2549
USCustomerService@ottobock.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 2 8818 2800 · F +61 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 8598 6880 · F +8610 8598 0040
news-service@ottobock.com.cn
www.ottobock.com.cn

Otto Bock Asia Pacific Ltd.
Unit 1004, 10/F, Greenfield Tower, Concordia Plaza 
1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong · China 
T +852 2598 9772 · F +852 2598 7886 
info@ottobock.com.hk · www.ottobock.com

Otto Bock HealthCare India Pvt. Ltd.
20th Floor, Express Towers
Nariman Point, Mumbai 400 021 · India
T +91 22 2274 5500 / 5501 / 5502
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 3 3798-2111 · F +81 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 2 577-3831 · F +82 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 2 930 3030 · F +66 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 5527 848-1590 · F +49 5527 848-1676
reha-export@ottobock.de · www.ottobock.com
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Ihr Fachhändler | Your specialist dealer

Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com
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