
Produkt Håndgreb
højde fra/til 

Albuestøtte
Højde fra/til Rør dia. Max.

brugervægt
ADVANTIK 75 - 98 cm 24 cm 19 mm 130 kg

ADVANTIK SOFT 75 - 98 cm 24 cm 19 mm 130 kg

ADVANTIK TALL 85 – 108 cm 24 cm 19 mm 130 kg

ERGO 75 – 98 cm 24 - 26,5 cm 19 mm 120 kg

ERGO-SOFT 75- 98 cm 24 – 26,5 cm 19 mm 120 kg

Tekniske specifikationer  
Produkt Rør Albuestøtte
Albuestok Anodiseret aluminium legering Modificeret polyamid PA6
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ADVANTIK x x x x x

ADVANTIK SOFT x x x x x

ADVANTIK TALL x x x x x

ERGO x x x x

ERGO-SOFT x x x

Genbrug af albuestokkene
Produktansvaret gælder kun ved den første anvendelse af produkterne i denne vejledning. Hvis 
et produkt er brugt tidligere, bør det kontrolleres for slid eller skader af et hjælpemiddeldepot. 
Denne gennemgang skal udelukke en eventuel uretmæssig brug forårsaget af indlysende eller 
usynlige skader. 

Produktets forventede levetid
Den forventede levetid for produkterne i denne vejledning, såfremt de anvendes i overensstem-
melse med sikkerheds-instruktioner, vedligeholdelsesmellemrum og almindelig pleje er 2 år.
Ud over denne periode, bør produktet kun anvendes med omhu. Eftersyn bør foretages mindst 
hvert halve år. Ved særlig hård brug af produktet bør produktet efterses med kortere mellemrum.

Garanti 
De produkter, der er omtalt i denne vejledning, er forsynet med en garanti på 2 år.
Sliddele og erstatning af de produkter, som har følger af forkert brug er udelukket.

Reservedele

DUPSKO 19 mm Med metal indlæg

ISDUPSKO Med metal indlæg

LÅSECLIPS

Albuestokke
Brugermanual

REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telephone: +49-(0)5431/9416-0
Telefax:  +49-(0)5431/9416-66
http://www.rebotec.de
E-mail: info@rebotec.de

INVACARE A/S 
 
Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
http://www.invacare.dk
E-mail: denmark@invacare.com

Til dagligt brug
Albuestokkene er udviklet til brugere med nedsat evne til at gå sikkert omkring og giver en mere 
stabil gang. Albuestokkene er velegnet indendørs såvel som udendørs.

Læs nedenstående sikkerhedsreglerne inden brug!

Lad din terapeut rådgive dig vedrørende tilpasning af og hensigtsmæssig gang med abuestokke.



Sikkerhedsinstruktion
Den maksimalt tilladte brugervægt for albuestokken bør ikke overskrides!

Før brug efterses albuestokken omhyggeligt for skader. Hvis skaden er opdaget, så bør du ikke 
bruge albuestokken! 
For din egen sikkerheds skyld lad en hjælper støtte dig ved store forhindringer, så at 
vedkommende kan hjælpe dig i tilfælde af fald 
Når du går på trappe bør du altid holde én hånd på gelænderet og den anden på albuestokken. 
I tilfælde af et fald: Lad albuestokken falde ud til siden, så du ikke kommer til skade ved at lande 
på stokken! 

RISIKO for udskridning
•	 Undersøg regelmæssigt dupskoen for slid eller skader.
•	 Når du går med albuestokken, bør stokken placeres så vinkelret på gulv eller  

 fortov som muligt. Placer ikke albuestokken for langt væk fra din krop.
•	 Anvend kun albuestokken for at støtte din gang.
•	 Albuestokken må aldrig anvendes til andre formål end hensigten  

 (fx ikke til at rejse dig op, som en løftestang, eller til at flytte møbler med).
•	 Mekaniske ændringer er ikke tilladt - fører til annullering af produktansvar!
•	 Du må ikke hænge nogen genstande på albuestokken under gang  

 (fx punge og tasker)
•	 Lad ikke albuestokkene blive udsat for sollys i længere perioder  

 (fx i nærheden af vinduer, bilruder eller varmeapparater).
•	 Hvis albuestokken ikke benyttes i en længere periode, bør den efterses for  

 skader før den anvendes igen.
•	 Brug aldrig albuestokken på sne eller isede overflader uden først at montere  

 en isdupsko.
•	 Vær forsigtig når du går på fugtige og våde fliser, overflader eller ved  

 passage ved løse tæpper.

Før albuestokken tages i brug:
Justering af højden
Justering af højden på albuestokken foretages med et låsegreb på teleskoprøret , en fjederknap 
eller med en låseclips.

•	 Låsegrebet løsnes (A) ved at dreje det mod venstre. 
•	 Tryk fjederknappen ind (B) i hullet, eller træk låseclipsen 

ud (C).
•	 Indstil aluminiumsdelene af stokken til den ønskede højde. 
•	 Lad fjederknappen klikke i hul, eller klik låseclipsen på 

plads. 
•	 Ved et låsegreb strammes grebet let (A) ved at dreje mod 

højre (grebet skal strammes for at undgå støj fra stokken 
ved gang)

Justering af albuestøtte (på de modeller, der har indstillelig albuestøtte) 

•	 Tryk fjederknappen ind (F) i hullet. 
•	 Indstil albuestøtten (G) til den ønskede højde.
•	 Lad fjederknappen (F) klikke tilbage i et hul.

Opbevaring af albuestokkene (gælder Advantik, Advantik Soft og Advantik Tall)

•	 Hjørnet af den ene albuestøtte føres ind i det lange hul på 
 den anden albuestøtte.

•	 Denne enkle funktion letter opbevaring.
•	 Hindrer stokkene i at falde på gulvet.

Justering af håndgreb (på de modeller med indstillelig håndgreb)

•	 Unbracoskruen for enden af grebet løsnes (H) med  
   en 6 unbraconøgle. 

•	 Drej grebet til den ønskede position.
•	 Stram unbracoskruen igen (H).

Udskiftning af dupsko
En slidt eller beskadiget dupsko bør udskiftes. Træk dupskoen af stokkerøret (E). Skub en 
ny dupsko på. Vær opmærksom på at bruge den rigtige størrelse og design (Se tekniske 
specifikationer)  - kontroller om dupskoen sidder rigtigt fast. 

Advarsel! Der skal altid være en intakt metalplade inde i dupskoen.   
Metalpladen forhindrer stokkerøret går igennem dupskoens gummi, 
hvilket kan forårsage skade på gulv/underlag eller at stokken ikke står 
fast. 
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Daglig vedligeholdelse
Alle plastdele kan let rengøres med et mildt almindeligt tilgængelig rengøringsmiddel Overhold 
brugsanvisningen, der fremgår af rengøringsmidlet. Aluminiumsrøret vaskes med en fugtig ren 
klud og tørres herefter med en tør klud.

OBS Brug ikke opløsningsmidler eller fedtet sæbe!

Albuestokken bør efterses for skader før brug. Sørg for at fjederknappen eller låseclipsen 
og dupskoen er korrekt monteret og strammet. I tilfælde af skader bør din albuestok straks 
repareres. Af sikkerhedsmæssige årsager bør kun originale reservedele anvendes. 
Kontakt dit depot for alle reparationer.

Utilstrækkelig vedligeholdelse fører til begrænsninger eller annullering af producentens 
produktansvar.
Få dine albuestokke kontrolleret af hjælpemiddeldepotet én gang om året eller efter 
aftale.

 

 


