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1 Forord
INFORMATION

Dato for sidste opdatering: 2017-07-13
► Læs dette dokument opmærksomt igennem før produktet tages i brug.
► Følg sikkerhedsanvisningerne for at undgå person- og produktskader.
► Instruer brugeren i, hvordan man anvender produktet korrekt og risikofrit.
► Opbevar dette dokument til senere brug.

INFORMATION
► Nye oplysninger om produktsikkerhed og tilbagekaldelser af produktet kan fås hos Customer Care Center

(CCC) på oa@ottobock.com eller hos producentens serviceafdeling (se omslagets inderside eller bagsiden
mht. adresser).

► Dette dokument kan bestilles som PDF-fil hos Customer Care Center (CCC) på oa@ottobock.com eller hos
producentens serviceafdeling (for adresser se indersiden bag i omslaget eller bagsiden). PDF-filen kan også
vises forstørret.

► Ved yderligere spørgsmål til brugsanvisningen, kontakt det faguddannede personale, som har udleveret pro
duktet. 

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:
• I tilfælde af spørgsmål eller problemer, bedes du venligst kontakte det faguddannede personale, som har til

passet produktet eller producentens serviceafdeling (se omslagets inderside eller bagsiden mht. adresser).
• 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
Ottobock-reservedele. 

• Dit produkt kan afvige fra de viste varianter. Især er ikke alt ekstraudstyr, som beskrives i denne brugsanvis
ning, monteret på dit produkt.

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

2 Formålsbestemt anvendelse
2.1 Anvendelsesformål
Nurmi Neo er et såkaldt bagudvendt ganghjælpemiddel. Det betyder, at produktet ikke skubbes frem foran krop
pen som ved de såkaldte rollatorer, men at Nurmi Neo trækkes bag kroppen og frem i gangretningen. Det sikrer
optimal bevægelsesfrihed for benene fremad. 
Ganghjælpemidlet er beregnet til gangbesværede børn og unge til udligning af de nedre ekstremiteters reducerede
belastningsevne eller ydeevne ved at bruge kraften eller støtten fra de øvre ekstremiteter. 
Hovedformålet er at lære bevægelsesforløbet, når brugeren går for dermed at udvide den hidtil begrænsede ak
tionsradius.
Ganghjælpemidlet kan anvendes til gangtræning ved sygdomstilstande eller læsioner med forstyrrelser i bevægel
sesapparatet og samtidig ved problemer med koordinationsevnen/ligevægten.
Konstruktionen understøtter den aktive oprejste kropsholdning, når brugeren står og går. Ganghjælpemidlet er -
sammenlignet med traditionelle ganghjælpemidler - et gangkoncept for naturlige bevægelsesforløb og gør det bety
deligt nemmere for brugeren at lære at stå, gå og træne balanceevnen.
Ganghjælpemidlet er beregnet til indendørs brug.
Produktet må udelukkende anvendes med det ekstraudstyr, som er anført i bestillingsblanketten for produktet.
Der ydes kun garanti, hvis produktet bliver anvendt under de foreskrevne betingelser og til de påtænkte formål.

2.2 Indikationer
Behandlingsudstyret er især udviklet til at korrigere problemer med kropsholdningen, f.eks. ved:
• Ekstremitetsdefekt eller ekstremitetdeformation
• Ledkontrakturer eller ledskader
• Neurologiske og muskulære sygdomme
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2.3 Kontraindikationer
Kendes ikke.

2.4 Kvalifikation
Dette produkt må kun udvælges og tilpasses af uddannet fagpersonale.

3 Sikkerhed
3.1 Advarselssymbolernes betydning

ADVARSEL Advarsel om risiko for alvorlig ulykke og personskade.
FORSIGTIG Advarsel om risiko for ulykke og personskade.

BEMÆRK Advarsel om mulige tekniske skader.

3.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Manglende instruktion
Brugeren kan styrte eller vælte pga. manglende kendskab
► Instruer brugeren eller ledsageren ved overdragelsen i, hvordan man anvender produktet sikkert.

FORSIGTIG
Ukorrekt brug af produktet
Brugeren kan vælte, hvis opsynspligten tilsidesættes
► Produktet er behandlingsudstyr og må kun benyttes under opsyn. Lad aldrig dit barn ude af syne.
► Vær især opmærksom på mulige risikofyldte situationer, som f.eks. ved forcering af trin eller ved kørsel på

skæve underlag.
► For at opnå størst mulig sikkerhed for brugeren skal behandlingsudstyrets funktionsdygtighed principielt kon

trolleres før hver brug.

BEMÆRK
Anvendelse af uegnet emballage
Beskadigelse af produktet grundet transport i forkert emballage
► Anvend kun den originale emballage til udlevering af produktet.

3.3 Sikkerhedsanvisninger mht. brug
Farer ved indretning til brug

ADVARSEL
Ændring af indstillingerne på egen hånd
Alvorlig personskade på brugeren pga. ikke-tilladte ændringer på produktet
► Bibehold indstillingerne, som det faguddannede personale har foretaget. Du må kun selv foretage de indstil

linger, som er beskrevet i kapitlet "Anvendelse" i denne brugsanvisning. 
► Kontakt venligst det faguddannede personale, som har tilpasset produktet, ved problemer med indstillingen. 
► 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 på grund af tilsidesættelse af opsynspligten
► Sørg for, at emballagematerialet opbevares utilgængeligt for børn.
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Farer ved kørsel og parkering

FORSIGTIG
Ikke tilladt anvendelse
Brugeren kan styrte eller vælte pga. brugerfejl
► Produktet må kun anvendes indendørs på jævnt og fast underlag.
► Sørg for, at brugeren ikke kører ubremset mod en forhindring (f.eks. mod trin eller kanter).

FORSIGTIG
Ikke tilladt brug af holdebøjlen
Brugeren kan styrte eller vælte pga. brugerfejl
► Holdebøjlen må ikke benyttes som siddeflade.

FORSIGTIG
Tyngdepunktsforskydning, hvis der hænges tunge tasker på håndtaget 
Brugeren kan styrte eller vælte pga. brugerfejl
► Hæng aldrig tunge tasker eller lignende på behandlingsudstyret.
► Overhold den maksimale belastningsevne for hver enkel model (se kap. Tekniske data).

Risiko på grund af monterings- og indstillingsfejl

FORSIGTIG
Ikke sikrede skrueforbindelser 
Fastklemning, kvæstelse; brugeren kan styrte eller vælte pga. montagefejl
► Efter at alle indstillinger eller justeringer er foretaget, skal monteringsskruerne/-møtrikkerne fastspændes

igen.
► Sørg for, at alle indstillingshåndtag fastspændes manuelt uden brug af værktøj.

Farer på grund af fejlbehæftede dæk

FORSIGTIG
Slidte dæk
Brugeren kan falde som følge af svigtende bremsefunktion
► Længere tids brug resulterer i nedslidte dæk og som følge heraf reduceret bremseeffekt.
► Udskift slidte eller beskadigede hjul. 
► Kontrollér jævnligt bremsernes funktionsevne og korrigér indstillingen, om nødvendigt.

Farer pga. ild, varme og kulde

FORSIGTIG
Antændelige stoffer
Forbrændinger på grund af brugerfejl
► Siddebuksen opfylder kravene i henhold til standarderne ISO 8191-2 eller DIN EN 1021-2, hvad angår lav

brandbarhed. På trods heraf er der dog risiko for, at de kan antændes ved forkert eller uagtsom omgang med
ild.

► Hold enhver form for antændelseskilder væk, især brændende cigaretter.

FORSIGTIG
Ekstreme temperaturer
Nedkøling eller forbrændinger ved kontakt med komponenter, svigt af komponenter
► Udsæt ikke produktet for ekstreme temperaturer (f.eks. solindstråling, sauna, ekstrem kulde).
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Farer pga. forkert brug af produktet

ADVARSEL
Overskridelse af brugstiden 
Alvorlige kvæstelser på grund af tilsidesættelse af producentens anvisninger
► Brug af produktet, der overskrider den foreskrevne forventede brugstid (se side 23) medfører øget risiko og

bør kun ske efter omhyggelig overvejelse af kvalificeret fagligt uddannet personale.
► Hvis brugstiden er udløbet, skal brugeren eller en ansvarlig ledsager kontakte det faguddannede personale,

som har tilpasset produktet, eller producentens serviceafdeling (se omslagets inderside bagved eller bagsi
den mht. adresse). Her kan brugeren få informationer om kendte risici og om de aktuelle muligheder, hvad
angår reparation og genanvendelse af produktet. 

FORSIGTIG
Ukontrolleret kørsel, uventede lyde eller usædvanlig lugt
Styrt, væltning, kollision med personer eller genstande i omgivelserne pga. defekter
► Hold omgående op med at bruge produktet, når der konstateres fejl, defekter eller andre farer, der kan med

føre personskader. Herunder hører ukontrollerede bevægelser samt uventede eller hidtil ukendte lyde, der af
viger betydeligt fra produktets normale tilstand ved udleveringen.

► Kontakt din autoriserede forhandler.

BEMÆRK
Deformering i sammenfoldet tilstand
Beskadigelse af produktet, problemer ved opklapning grundet ikke-tilladt belastning
► Læg aldrig tunge genstande på det sammenfoldede produkt.

BEMÆRK
Anvendelse af uegnet emballage
Beskadigelse af produktet grundet transport i forkert emballage
► Anvend kun den originale emballage til udlevering af produktet.

3.3.1 Yderligere oplysninger

INFORMATION
Vær opmærksom på, at alle tilbehørs- og monteringsdele reducerer den resterende nyttelastkapacitet.

3.4 Typeskilt og advarselsskilte
3.4.1 Typeskilt

Mærkat/etiket Betydning
A Typebetegnelse inklusive størrelse og maks. bredde
B Producentens artikelnummer
C Maksimal nyttelast (se kapitel "Tekniske data")
D Producentinformation, adresse, producentland
E Serienummer*
F Europæisk artikelnummer (EAN)
G Læs brugsanvisningen før brug.
H CE-mærkning – produktsikkerhed i overensstemmelse med EU-

direktiverne
* YYYY = Produktionsår; WW = Produktionsuge; PP = Produktionssted; XXXX = Fortløbende produktionsnummer
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3.4.2 Advarselsskilte
Mærkat/etiket Betydning

Advarsler om risiko for mulig tilskadekomst:
A Kør ikke på stejle hældninger. Reha-udstyret må ikke parkeres

på stejle hældninger.
B Reha-udstyret må kun benyttes på et plant og fast underlag.
C Læs brugsanvisningen før brug.
D Reha-udstyret må kun benyttes under opsyn. Efterlad aldrig børn

uden opsyn.
E Reha-udstyret er beregnet til indendørs brug.

4 Levering
4.1 Leveringsomfang
I originalemballagen findes følgende komponenter:
• Grundramme Nurmi Neo
• Holdebøjle
• Tilbehør iht. bestilling (delvist forhånds-monteret)
• Brugsanvisning og nødvendigt værktøj

4.2 Opbevaring
• Reha-udstyret skal opbevares tørt. Herved skal omgivelsestemperaturer fra -10 °C til +40 °C overholdes. 
• 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. Uafhængigt af slitage bør dækkene udskiftes i et interval på 2 år.

5 Indretning til brug
5.1 Samling

FORSIGTIG
Forkert håndtering af produktet under ud- og sammenfoldningen
Klemning eller læsioner på grund af manglende forsigtighed i fareområderne
► Når produktet sammenklappes, må der kun holdes fast i de beskrevne dele. Det gælder især sammenklap

ningsmekanismen.
► Pas på ikke at komme i klemme på rammedelene.

FORSIGTIG
Forkert indstilling af holdebøjlen
Brugeren kan styrte eller vælte som følge af monteringsfejl
► Kontrollér holdebøjlens højde og dybde, hver gang holdebøjlen er blevet justeret. Korrigér, om nødvendigt,

højden og dybden, da der ellers er risiko for, at produktet vipper.
► Vær opmærksom på, at den maksimale indstillingsmulighed for holdebøjlen er fastlagt vha. et udtræksstop.

Der må ikke foretages indstillinger, der går ud over dette indstillingsområde.

FORSIGTIG
Ukorrekt fastlåsning af holdebøjlen
Klemning, kvæstelse, for holdebøjlen glider ned
► Sørg for, at fastlåsningen af holdebøjlen – også efter at stativfjedrene er gået i indgreb i maksimal udtrækshøj

de - altid skal foretages ved at lukke excenterhåndtaget.
► Kontrollér før brug, at holdebøjlerne er indstillet i samme højde. 
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FORSIGTIG
Forkert indstilling af dybden på holdebøjlen
Brugeren kan styrte eller vælte som følge af monteringsfejl 
► Dybden på holdebøjlen skal altid være i et defineret mål bag drejelåshuset. Læs efterfølgende erklæring.

INFORMATION
Om afmontering/transport: se side 21.

Opbygning af grundrammen
1) Fjern transportsikringer og emballage. Læg delene på gulvet (se ill. 1).
2) Tag fat om grundrammen bag forhjulene og klap ud (se ill. 2).

FORSIGTIG! Klap altid sammenklapningsmekanismen fuldstændig ud. Der er ellers risiko for, at bru
geren kan vælte, fordi grundrammen ved en fejltagelse klapper sammen.

3) Fastspænd stjernegrebene på begge sider, når rammen er klappet ud (se ill. 3).

1 2

3

Fastgørelse af holdebøjle
1) Efter behov: Åbn excenterhåndtaget på begge sider af grundrammen.
2) Klap holdebøjlen ud (se ill. 4) og sæt den i den klargjorte grundramme (se ill. 5).
3) Pres stativfjedrene (udtræksstop) indad, når holdebøjlen skubbes ind. Skub holdebøjlen så langt ind i rammen,

indtil udtræksstoppene går i indgreb til venstre og højre side (se ill. 6).
FORSIGTIG! Sørg for, at fastlåsningen af holdebøjlen – også efter at stativfjedrene er gået i indgreb i
maksimal udtrækshøjde - altid skal foretages ved at lukke excenterhåndtaget.
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6

Indstilling af højden på holdebøjlen
Holdebøjlen kan indstilles trinløst i højden.
1) Indstil holdebøjlen i den ønskede højde og luk excenterhåndtaget på begge sider af grundrammen (se ill. 7).

Excenterhåndtagets lukkestyrke kan indstilles ved at justere fingermøtrikken, når håndtaget er åbent (se ill. 8).
INFORMATION: Derefter skal excenterhåndtaget kunne lukkes ordentligt, når man bruger høj manuel
kraft.

2) Efter lukning skal det kontrolleres, at holdebøjlen sidder forsvarligt fast.
INFORMATION: Holdebøjlen må ikke glide ned ved normal belastning. I modsat fald skal excenter
håndtagets lukkekraft forøges yderligere ved igen at dreje fingermøtrikken med uret, når håndtaget er
åbent (se ill. 8).

7 8

Indstilling af dybden på holdebøjlen
Holdebøjlen kan indstilles trinløst i dybden.
Holdebøjlens dybde skal indstilles således, at det yderste af håndtagene på holdebøjlen befinder sig i afstanden A
bag drejelåshusene (se ill. 10). 
Ved brug af underarmsstøtter skal støtternes forkant befinde sig i afstanden A bag drejelåshusene. 
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Mindste afstandsmål A ved ... Nurmi Neo str. 1 Nurmi Neo str. 2 Nurmi Neo str. 3
... Holdebøjle standard 110 mm 150 mm 190 mm
... Holdebøjle med universalhåndtag 110 mm 150 mm 190 mm
... Holdebøjle mini 110 mm 150 mm 190 mm
... Holdebøjle ekstra høj med underarmsstøtter 180 mm 200 mm 220 mm

1) Indstil holdebøjlens dybde ens på begge sider og fastspænd klemskruerne på begge sider (se ill. 9).
2) Stil til kontrol Nurmi Neo med drejelåshusene mod en glat dør (se ill. 10).
3) Mål afstanden fra døren til enden på håndtaget eller underarmsstøtterne.

INFORMATION: Drejelåshusene skal herved være skubbet komplet på frontrammen og styrehjulene
være stillet på skrå.

9
A

10

6 Anvendelse
6.1 Grundfunktioner
6.1.1 Indstilling af holdebøjlen (standard)
Holdebøjlen kan indstilles trinløst i højden og i dybden. 
Yderligere informationer om indstillingen findes i kapitlet "Samling" (se side 8). Vær særligt opmærksom på sikker
hedsanvisninger ved indstilling af håndtagene.
Yderligere oplysninger om tilvalgte holdebøjler: se side 12.

11 12

6.1.2 Brug af tilbageløbsspærre

FORSIGTIG
Fejlfunktion i tilbageløbsspærren
Brugeren kan styrte eller vælte udløst af ukorrekt vedligeholdelsesarbejde
► Kontrollér tilbageløbsspærrens funktionsevne jævnligt og korrigér, om nødvendigt.
► Udskift slidte eller beskadigede hjul.

Ganghjælpemidlet er udstyret med tilbageløbsspærrer for at beskytte brugeren mod, at denne falder bagud.
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Aktivering af tilbageløbsspærre
1) Tryk tilbageløbsspærrerne i begge sider indad mod fjedrene.
2) Drej tilbageløbsspærrerne nedad (se ill. 13).

Deaktivering af tilbageløbsspærre
1) Tryk tilbageløbsspærrerne i begge sider indad mod fjedrene.
2) Drej tilbageløbsspærrerne opad (se ill. 14).

13 14

6.2 Yderligere ekstraudstyr
Hvis tilbehørsdele ikke allerede blev monteret på fabrikken, skal de monteres af det fagligt uddannede personale. 
For at lette forståelsen nævnes her nogle monteringsanvisninger til det fagligt uddannede personale.

6.2.1 Holdebøjle
6.2.1.1 Holdebøjle med universalhåndtag

FORSIGTIG
Forkert indstilling af de justerbare håndtag
Brugeren falder som følge af monteringsfejl 
► Vær opmærksom på, at de justerbare håndtag ikke må indstilles ud over holdebøjlens område.

Holdebøjlen kan indstilles trinløst i højden og i dybden. 
Yderligere informationer om indstillingen findes i kapitlet "Samling" (se side 8). Vær særligt opmærksom på sikker
hedsanvisninger ved indstilling af håndtagene.

Ekstra indstillingsmulighed
Ved denne holdebøjle kan også afstanden og højden på håndtagene indstilles.
1) Træk afdækningskapperne af (uden ill.).
2) Løsn nu de frit liggende skruesamlinger (se ill. 15).
3) Drej de to håndtag og indstil hermed håndtagets afstand og højde (se side 24).

FORSIGTIG! Håndtagene må herved kun indstilles inden for holdebøjlens område (se ill. 16).
4) Fastspænd skruesamlingerne igen efter indstillingen.
5) Sæt afdækningskapperne på igen (uden ill.).
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6.2.1.2 Holdebøjle mini

FORSIGTIG
Forkert indstilling af de justerbare håndtag
Brugeren falder som følge af monteringsfejl 
► Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at foretage en opad- eller nedadjustering af håndtagene, der går ud

over holdebøjlens område.

Holdebøjlen kan indstilles trinløst i højden og i dybden. 
Yderligere informationer om indstillingen findes i kapitlet "Samling" (se side 8). Vær særligt opmærksom på sikker
hedsanvisninger ved indstilling af håndtagene.

Ekstra indstillingsmulighed
Med denne holdebøjle (se ill. 17) er det muligt at indstille særdeles lave højder og små afstande på håndtagene.
Indstillingen udføres som beskrevet i forrige kapitel.

17

6.2.1.3 Holdebøjle ekstra høj med underarmsstøtter

FORSIGTIG
Forkert indstilling af håndtagene/underarmsstøtterne
Brugeren falder som følge af monteringsfejl
► Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at indstille de justerbare håndtag/underarmsstøtter ud over holdebøj

lens område. 

Holdebøjlen kan indstilles trinløst i højden og i dybden. 
Yderligere informationer om indstillingen findes i kapitlet "Samling" (se side 8). Vær særligt opmærksom på sikker
hedsanvisninger ved indstilling af håndtagene.

Ekstra indstillingsmulighed
Underarmsstøtterne med lodrette håndtag blev udviklet som løsning for brugere, som ikke kan støtte sig med strak
te arme. Underarmsstøtterne giver ekstra støtte.
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Underarmsstøtterne og de lodrette håndtag højdeindstilles sammen med holdebøjlen. Yderligere informationer fin
des i kapitlet "Samling" (se side 8 ff.).
Desuden kan dybden og vinklen på de lodrette håndtag indstilles, ligesom det også er muligt at indstille unde
rarmsstøtternes dybde og afstanden mellem underarmsstøtterne.

Indstilling af håndtagene
1) Løsn skruerne under underarmsstøtterne (se ill. 18, pos. 2).
2) Indstil vinklen og dybden på håndtaget (se ill. 18, pos. 1).

FORSIGTIG! Afstanden mellem underarmsstøtte og håndtag bør indstilles således, at brugeren ikke
får tryksteder eller krampagtige holdninger.

3) Fastspænd skruerne ordentligt igen.

Indstilling af dybden på underarmsstøtten
1) Fjern polstringen fra underarmsstøtten (se ill. 19, pos. 1). 
2) Løsn skruerne på underarmsstøtten (se ill. 19, pos. 2).
3) Indstil dybden på underarmsstøtten.

FORSIGTIG! Afstanden mellem underarmsstøtte og håndtag bør indstilles således, at brugeren ikke
får tryksteder eller krampagtige holdninger.

4) Fastspænd skruerne ordentligt igen.

Indstilling af afstand mellem underarmsstøtter
1) Løsn klemskruerne på holdebøjlen (se ill. 18, pos. 3).
2) Indstil afstanden mellem underarmsstøtterne trinløst (se side 24).

FORSIGTIG! Afstanden mellem underarmsstøtterne bør indstilles således, at der ikke forårsages
tryksteder eller krampagtige holdninger. Underarmsstøtterne må dog kun indstilles inden for det her
viste område (se ill. 20).

3) Fastspænd klemskruerne igen på holdebøjlen.

18 19

20
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6.2.2 Opbevaringstaske

BEMÆRK
Overbelastning
Skader opstår, hvis anvisningerne ikke overholdes
► Overhold opbevaringstaskens maksimale nyttelast (se side 24).
► Vær opmærksom på, også efter at opbevaringstasken er fuld, at den maksimale tilladte nyttelast af det samle

de produkt ikke overskrides.

Opbevaringstasken fås i to størrelser (se side 24).

Montering af opbevaringstaske
1) Der skal nittes en drejelås for hurtiglåsen på holdebøjlen (se ill. 21).
2) Fastgør opbevaringstasken på holdebøjlen i midten eller forskudt til siden (når der benyttes sædepelotte) (se

ill. 22).
3) Fjern opbevaringstasken fra holdebøjlen vha. hurtiglåsen.

Aftagning/Påsætning af opbevaringstaske
1) Tryk på hurtiglåsen og tag opbevaringstasken af holderen.
2) Sæt opbevaringstasken på holderen og tryk nedad.

21 22

6.2.3 Kørsel- og parkeringsbremse

FORSIGTIG
Utilstrækkelig bremseeffekt
Brugeren kan styrte eller vælte som følge af manglende bremsefunktion
► Kontrollér bremsens funktionsevne jævnligt og korriger om nødvendigt.
► Udskift slidte eller beskadigede hjul.

Med parkeringsbremsen kan brugeren bremse doseret samt parkere behandlingsudstyret sikkert, uden at det ruller
væk.

Bremsning
1) Træk i bremsehåndtaget.
2) Benyt pegefingeren til at få holdekloen til at gå i indgreb (se ill. 23). Bremsehåndtaget er fastlåst.

Løsn bremsen
1) Træk let i bremsehåndtaget.
2) Holdekloen åbnes og frigiver bremsen igen.

Efterjustering af bremsen
1) Hvis bremseeffekten er utilstrækkelig, kan det pågældende bremsetræk justeres med stilleskruen (se ill. 24).
2) Kontrollér bremsefunktionen. Sørg for, at bremsen bremser tilstrækkeligt, når bremsehåndtaget fastlåses med

holdekloen.
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6.2.4 Sædepelotte og kombineret sæde- og hoftepelotte
Sædepelotten (se ill. 25) og den kombinerede sæde- og hoftepelotte (se ill. 26) har til formål at anbringe brugeren
optimalt inden for holdebøjlens område. 

Indstilling af sædepelotte
Sædepelotterne kan indstilles i tre dimensioner:
1) Dybdeindstilling: Løsn skruesamlingen og skub pelotten frem/tilbage (se ill. 25, pos. 1; se ill. 26, pos. 1).

Fastspænd skruesamlingen igen.
2) Højdeindstilling: Løsn skruesamlingen ved spændemekanismen. Drej spændemekanismen med pelotte

opad/nedad (se ill. 25, pos. 2; se ill. 26, pos. 2). Fastspænd skruesamlingen igen.
3) Vinkelindstilling: Åbn spændehåndtaget og drej pelotten opad/nedad (se ill. 25, pos. 3; se ill. 26, pos. 3).

Luk spændehåndtaget forsvarligt.

Indstilling af hoftepelotter
Hoftepelotterne på den kombinerede sæde- og hoftepelotte kan desuden indstilles i bredden. Ved at fjerne den
midterste sædepelotte er det muligt med meget smalle indstillinger:
1) Ekstra breddeindstilling: Løsn de 2 skruer på hoftepelotterne og skub hoftepelotterne til venstre/højre (se

ill. 26, pos. 4). Fastspænd skruesamlingen igen.
2) Aftagning af sædepelotte: Løsn skruesamlingen på spændemekanismen og fjern sædepelotten (se ill. 26,

pos. 5). Fastspænd skruesamlingen igen.

25 26

6.2.5 Tipsikring
Tipsikringen øger sikkerheden, så brugeren ikke vælter bagover. Den tilbydes passende til hver modelstørrelse.
Tipsikringen skal altid monteres parvis.

Montering af tipsikring
1) Tryk stativfjedrene på tipsikringens bøjle ind (se ill. 27). 
2) Tipsikringens bøjler sættes ind i de eksisterende holdere og sikres med stativfjedre, så den ikke drejer. 

Deaktivering af tipsikring
1) Efter behov: Stativfjedrene på tipsikringsbøjlen trykkes ind (se ill. 27). 
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2) Drej tipsikringsbøjlen opad (se ill. 28, bagud).

27 28

6.2.6 Retningslås

INFORMATION
En efterfølgende montering af en retningslås må kun udføres af fagligt uddannet personale.

Styrehjulene kan efter behov fastlåses med den integrerede retningslås. Denne funktion gør, at produktet bliver i
sporet under kørsel.
Retningslåsen egner sig især til begyndelsesfasen af terapien, fordi en øget manøvredygtighed også forudsætter
en højere koordinationsevne hos brugeren. 

Luk retningslåsen (aktivering)
1) Stil styrehjulene på ligeudkørsel.
2) Træk retningslåshuset fremad, indtil retningslåshuset omslutter topmøtrikken (se ill. 29, pos. 1).

Åbn retningslåsen (deaktivering)
1) Skub retningslåshuset tilbage i modsat retning af kørselsretningen (se ill. 29).
2) Topmøtrikken ligger frit, og styrehjulet kan dreje i alle retninger.

Efterjustering af retningslås
1) Ønskes en efterjustering af ligeudkørslen, skal topmøtrikken løsnes så meget, at skruen kan forskydes i det af

lange hul (se ill. 30).
2) Luk retningslåsen og indstil forhjulet til ligeudkørsel. Efter behov drejes kuglehovedet til venstre eller til højre

(uden ill.).
3) Fastspænd skruen under holdepladen let med en gaffelnøgle, nøglebredde 10.
4) Åbn retningslåsen, drej hjulet udad, og fastspænd skrueforbindelsen med to gaffelnøgler med nøglebredde 10

(se ill. 30).

1

29 30
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6.2.7 Slæbebremse

FORSIGTIG
Fejlfunktion af slæbebremse
Brugeren kan rulle væk eller vælte som følge af indstillingsfejl
► Kontroller slæbebremsens funktionsevne regelmæssig og korriger eventuelt indstillingen. 
► Udskift omgående slidte eller beskadigede hjul.

Slæbebremsen har til formål at reducere hjulenes hastighed og gøre dem langsommere.

Efterjustering af slæbebremse
► Ved at dreje den indvendige gevindstift (se ill. 31) ind eller ud kan slæbebremsernes tryk på hjulnavet indstilles.

6.2.8 Sæde

FORSIGTIG
Overbelastning af hvilesædet
Styrt som følge af beskadiget produkt
► Hvis hvilesædet overbelastes ud over den tilladte nyttelast, kan forbindelseselementerne brække, og som føl

ge heraf kan dit barn vælte.
► Overskrid ikke hovedproduktets maksimalt tilladte nyttelast (se side 24).

Sædet (se ill. 32) gør det muligt for barnet at hvile sig, når barnerollatoren benyttes.

Brug af sædet
1) Anbring sædet i lodret position, når brugeren går.
2) Klap sædet ned, hvis det skal bruges.

31 32

6.2.9 Siddebuks

FORSIGTIG
Overbelastning af siddebuks
Styrt som følge af beskadiget produkt
► Hvis siddebuksen overbelastes ud over den tilladte nyttelast, kan selerne gå i stykker, og som følge heraf kan

dit barn falde.
► Overskrid ikke det samlede produkts maksimalt tilladte nyttelast (se side 24).

FORSIGTIG
Ikke tilladt brug af selespænder
Risiko for styrt på grund af pludselig åbning af spænderne
► Luk altid begge spænder på ryggen, når siddebuksen bruges til daglig.

Siddebuksen (se ill. 33: påhængt; se ill. 34: set oppefra) har til formål at støtte brugeren effektivt under gangtræ
ningen. Således kan børn til enhver tid holde en pause og er beskyttet mod at falde, hvis de pludselig skulle blive
trætte eller usikre.
Siddebuksen fastgøres på Nurmi Neo med fire justerbare seler (se ill. 33, pos. 1/2). 
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Ved hjælp af plastspænderne kan siddebuksen meget nemt løsnes fra selerne. De bageste seler har yderligere 3F-
sikkerhedsspænder, som kun kan åbnes med to hænder (se ill. 33, pos. 1). På de forreste seler anvendes 2F-stan
dardspænder (se ill. 33, pos. 2).

33 34

Montering af siddebuks (Nurmi Neo med standard-holdebøjler)

INFORMATION
► Udfør de følgende arbejdstrin først på én sele. Således har du til enhver tid et samlet monteringseksempel,

som du kan følge.
► Vær opmærksom på, at den i dette afsnit beskrevne monteringsmulighed også kan anvendes ved udstyret

med tilvalgte holdebøjler.

Da håndtagene på standard-holdebøjlerne ikke kan skrues af, skal stropperne på den bageste sele (se ill. 35,
pos. 1) åbnes for at kunne lægge dem omkring holdebøjlens tværstang.
1) Fjern hertil selens frie ende (se ill. 35, pos. 1) først fra selestrammeren (se ill. 35, pos. 2) og derefter fra 3F-sik

kerhedsspændet (se ill. 35, pos. 3).
2) Fjern selen fra selestrammeren og åbn stroppen.
3) Læg selens frie ende omkring holdebøjlens tværstang og luk stroppen igen.
4) Før selens frie ende igen ind i selestrammeren og i 3F-sikkerhedsspændet.

35

Montér siddebuksen (Nurmi Neo med tilvalgte holdebøjler)

INFORMATION
Sørg for, at alle seler fastgøres uden snoning.

1) Afmontér håndtagene og holdebøjlen (se ill. 36, se ill. 37).
2) Før stropperne på de bageste seler med indvendig gummiering over holdebøjlen (se ill. 38).

INFORMATION: Sørg for, at stroppernes gummierede inderside ligger skridsikkert på metallet.
3) Montér holdebøjlen og håndtagene.
4) Skub stropperne på de forreste seler over håndtagene (se ill. 39).
5) Luk siddebuksens burrebånd (se ill. 34, pos. 1).

19Nurmi Neo

Anvendelse



36 37

38 39

Indstilling af højden på siddebuksen
Ved en højdeindstilling af siddebuksen vha. selestrammerne skal barnet stå fast og sikkert med begge fodsåler på
gulvet, når selerne er strammet.
1) Mål barnets benlængde.
2) Benyt selestrammerne på de fire seler. 
3) Fjern selens frie ende fra selestrammeren og før selen gennem omdirigeringen på 2F-standardspænderne/3F-

sikkerhedsspænderne til den rigtige højde (se ill. 39).
4) Fastlås denne højde ved at føre selens ende ind i selestrammeren.
5) Ret højdeindstillingen efter behov.

Brug af siddebuks
1) Stil barnet på den åbne siddebuks og stram buksen ved hjælp af burrebåndslukningerne i siden (se ill. 34,

pos. 1). 
2) Ret højdeindstillingen efter behov med selestrammerne.
3) Luk begge spænder på ryggen (se ill. 40).

FORSIGTIG! Vær opmærksom på, at siddebuksen pludselig kan åbnes, hvis selespænderne ikke er
lukkede.
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6.3 Afmontering og transport

FORSIGTIG
Forkert håndtering af produktet under ud- og sammenfoldningen
Klemning eller læsioner på grund af manglende forsigtighed i fareområderne
► Når produktet sammenklappes, må der kun holdes fast i de beskrevne dele. Det gælder især sammenklap

ningsmekanismen.
► Pas på ikke at komme i klemme på rammedelene.

Sammenklapning af grundramme
1) Løsn stjerneskruerne på begge sider af klaphåndtaget (se ill. 41).
2) Tag fat om ganghjælpemidlet på håndtagene og løft eller vip via baghjulene.

→ Frontrammen klappes sammen (se ill. 42).
BEMÆRK! Fastspænd stjerneskruerne for at sikre ganghjælpemidlet mod utilsigtet udklapning.

41 42

Fjernelse af holdebøjler
Et særdeles lille pakkemål opnås ved at fjerne holdebøjlerne.
1) Åbn excenterhåndtaget på begge sider af grundrammen (se ill. 43, pos. 1).
2) Træk holdebøjlen opad og ud af grundrammen, indtil stativfjedrene (udtræksstop) er gået i indgreb (uden ill.).
3) Tryk stativfjedrene (udtræksstop) (se ill. 43, pos. 2) ind.
4) Træk holdebøjlerne ud af grundrammen og klap sammen (se ill. 44).
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6.4 Rengøring og pleje
INFORMATION

Det er ikke tilladt at rengøre eller desinficere produktet vha. maskiner og heller ikke i automatiserede vaskeanlæg.

Produktet kan rengøres med et almindeligt, mildt rengøringsmiddel.

Vigtige informationer om rengøring
• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler og hårde børster osv.
• Sand og andre smudspartikler må ikke trænge ind i produktet. De kan ødelægge hjulenes lejer.
• Siddebuksen kan vaskes ved 40 °C. Ved vask i vaskemaskine skal delene anbringes i vaskepose eller pudebe

træk. Som regel er det tilstrækkeligt at aftørre dem med en fugtig klud.

7 Vedligeholdelse
FORSIGTIG

Skader på produktet, uventede lyde eller lugt
Sundhedsfarer for brugeren
► Hold omgående op med at bruge produktet, når der konstateres fejl, defekter eller andre farer, der kan med

føre personskader. Herunder hører ukontrolleret kørsel samt uventede eller hidtil ukendte lyde, der afviger be
tydeligt fra produktets tilstand ved udleveringen.

► Kontakt din autoriserede forhandler.
► Meddel skader på produktet, der kan medføre sundhedsfarer for brugeren, til Ottobock.

• Produktets funktionsevne skal kontrolleres før hver brug.
• Produktet skal kontrolleres hver måned for slid og beskadigelser.
• Alle nedslidte eller beskadigede komponenter skal udskiftes omgående.
• En del af vedligeholdelsesarbejdet i et fastlagt omfang kan gennemføres hjemme (se kapitel "Vedligeholdelses

intervaller").
• Producenten anbefaler ydermere regelmæssige eftersyn hver 12. måned hos den autoriserede forhandler.
• Service- og reparationsarbejde må kun udføres af autoriserede fagfolk eller af producenten. Ved reparationer

monteres her udelukkende originale Ottobock-reservedele.

7.1 Vedligeholdelsesintervaller
De efterfølgende beskrevne funktioner skal kontrolleres af brugeren eller en ledsager i de angivne intervaller: 

Kontrolarbejde før brug dagligt 1 gang om
ugen

1 gang om
måneden

Kontrollér, at holdebøjlen sidder forsvarligt fast X
Funktionskontrol af tilbageløbsspærre X
Funktionskontrol af bremsen (ekstraudstyr) X
Kontrol af skruesamlingerne mellem hjul og ramme X
Kontrol af skruesamlingerne på for-/baghjul X
Visuel kontrol af sliddele, som f.eks. hjul og lejer X
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Kontrolarbejde før brug dagligt 1 gang om
ugen

1 gang om
måneden

Kontrol af, at alle etiketter og mærker på produktet kan læses
og er fuldstændige

X

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.

8.2 Anvisninger om genbrug

FORSIGTIG
Brugte sædepuder
Funktionelle og hygiejniske risici i tilfælde af genbrug
► Udskift sædepuden ved genbrug.

Produktet egner sig til genbrug.
Produkter, der genanvendes, er – i lighed med brugte maskiner eller køretøjer – udsat for særlig belastning. Egen
skaber og ydelser må ikke ændre sig så meget, at der er fare for patientens og eventuelle andre brugeres sikker
hed i løbet af produktets levetid.
Til genanvendelse skal det pågældende produkt først rengøres og desinficeres grundigt. Derefter skal produktet
kontrolleres af en autoriseret specialist, hvad angår tilstand, slitage og skader. Alle slidte og beskadigede dele
samt komponenter, der ikke passer til eller er egnet til den nye bruger, skal udskiftes. 
Detaljerede oplysninger om udskiftning af dele og nødvendigt værktøj samt de foreskrevne serviceintervaller frem
går af servicevejledningen.

9 Juridiske oplysninger
Alle retlige betingelser er undergivet det pågældende brugerlands lovbestemmelser og kan variere tilsvarende.

9.1 Ansvar
Producenten påtager sig kun ansvar, hvis produktet anvendes i overensstemmelse med beskrivelserne og anvisnin
gerne i dette dokument. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som er opstået ved tilsidesættelse af det
te dokument og især forårsaget af ukorrekt anvendelse eller ikke tilladt ændring af produktet.

9.2 CE-overensstemmelse
Produktet opfylder kravene i det europæiske direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Produktet er klassificeret i
klasse I som tilbehør i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i henhold til dette direktivs bilag IX. Derfor
har producenten eneansvarligt udarbejdet overensstemmelseserklæringen i henhold til direktivets bilag VII.

9.3 Garanti
Yderligere oplysninger om garantibetingelserne kan du få hos det faguddannede personale, som har tilpasset dette
produkt, eller hos producentens serviceafdeling (se omslaget inderside bagved i produktets brugsanvisningen mht.
adresser).

9.4 Brugstid
Forventet brugstid: 4 år.
Den forventede brugstid er blevet fastlagt med udgangspunkt i konstruktionen, produktionen og anvisningerne til
korrekt brug. Dette inkluderer også bestemmelserne om vedligeholdelse, forskrifterne til sikring af funktionsdygtig
heden og bestemmelserne om produktets sikkerhed.
Brug af produktet, der overskrider den angivne forventede brugstid, medfører øget risiko og bør kun ske efter om
hyggelig overvejelse af kvalificeret fagligt uddannet personale.
Hvis brugstiden er udløbet, skal brugeren eller en ansvarlig ledsager kontakte det faguddannede personale, som
har tilpasset produktet, eller producentens serviceafdeling (se omslagets inderside bagved eller bagsiden mht.
adresse). Her kan brugeren få informationer om kendte risici og om de aktuelle muligheder, hvad angår reparation
og genanvendelse af produktet.
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10 Tekniske data
Mål og vægt Størrelse 1 Størrelse 2 Størrelse 3
Modeller HR24160000 HR24260000 HR24360000
Holdebøjle standard – skubbehåndtag [mm] 450 – 570 580 – 720 640 – 850
Holdebøjle standard – afstand på håndtag [mm] 410 460 510
Holdebøjle med universalhåndtag - højde på skubbehånd
tag [mm]

380 – 570 510 – 720 570 – 850

Holdebøjle med universalhåndtag - afstand på håndtag
[mm]

270 – 410 320 – 460 370 – 510

Holdebøjle mini – Højde på skubbehåndtag [mm] 310 – 480 --- ---
Holdebøjle mini – afstand på håndtag [mm] 200 – 410 --- ---
Holdebøjle med underarmsstøtter – højde på skubbehånd
tag [mm]

540 – 660 660 – 790 720 – 940

Holdebøjle med underarmsstøtte – afstand på håndtag
[mm]

410 460 510

Holdebøjle med underarmsstøtte - underarmsstøtternes
højde målt fra gulvet [mm]

530 – 750 680 – 910 710 – 950

Holdebøjle med underarmsstøtte - underarmsstøtternes af
stand (midte) [mm]

250 – 410 300 – 460 350 – 510

Holdebøjle med underarmsstøtte – støtternes bredde x
støtternes længde (indvendig) [mm]

70 x 160 70 x 210 70 x 210

Alle holdebøjler - diameter på håndtag [mm] 30 30 30
Maksimal bredde [mm] 650 650 740
Totallængde [mm] (med tipsikring +100 mm) 650 760 830
Foldemål (L x B x H) [mm] 650 x 630 x 240 760 x 680 x 240 850 x 720 x 240
Hjuldiameter foran [mm] 150 150 150
Hjuldiameter bagved [mm] 150 200 200
Maksimal nyttelast (brugervægt) [kg] 25 40 55
Vægt [kg] 5,5 6 6,5
Sædehøjde [mm] 300 450 480
Vendediameter (uden tilbehør) EN 11199 [mm] 860 990 1060

HR24168200 (lille): 5Maksimal nyttelast opbevaringstaske [kg]1)

HR24268200 (stor): 7
1) Vær opmærksom på, også efter at opbevaringstasken er fuld, at den maksimale tilladte nyttelast af det samlede
produkt ikke overskrides.
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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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