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BRUKSANVISNING 

 

DROP  NOT  tilläggsutrustning för armbågskryckor 

 

 

 

 

 
 

           
                              Klass I medicinsk utrustning 
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VIKTIGT: 

Innan tilläggsutrustningen tas i bruk, läs denna bruksanvisning noggrannt samt förvara 

bruksanvisningen för eventuellt kommande behov. I oklara fall vid ibruktagande gällande 

instruktioner och varningar, kontakta försäljare, fysioterapeut eller annan behörig fackman. 

Dessa kan informera om hur utrustningen användes säkert vid gång i trappor, vid sittande 

respektive uppstigande från stol eller användning i andra situationer. 

 

1. FÖRKLARING TILL MÄRKNING SOM ANVÄNDES I BRUKSANVISNINGEN. 

 

 Tillverkaruppgifter  
Viktigt, observera detta i 
användning 

 
Bruksanvisning, läs 
noggrannt  CE märkt utrustning 

 
2. BRUKSÄNDAMÅL 

 DROP  NOT tilläggsutrustning är avsett endast för bruk överensstämmande    

 med i denna instruktion klargjord, övrig användning förbjuden!  

 Läs denna instruktion noggrannt innan tilläggsutrustningen användes!  

 Bruksändamål: Tilläggsutrustning för armbågskryckor, som förhindrar att  kryckorna 

 faller ner då dessa inte används för att röra sig, dessa hålls lätt tillgängliga. 

 Lämplighet: Lämpas att användas med en eller två armbågskryckor. 

        
  

  

 Rekommenderas för bruk endast över 14 års ålder. 

 Produkten läpar sig att användas såväl inom- som utomhus. 
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 Armbågskryckorna skall i personbil eller annat transportmedel placeras i  sådant 

 utrymme att dessa inte orsakar fara för sin användare eller övriga passageare vid en 

 eventull kollision! 

 Lösgör armbågskryckorna från DROP NOT tilläggsutrustningen! 

 Notera! Även att armbågskryckornas placering i t.ex. personbil inte hindrar 

 Airbagens funktion! 

 

 Följ även de allmänna instruktioner som tillverkaren av armbågskryckorna har 

 utgett för bruk av dessa. 

 

3. ANVÄNDNING 

Fäst DROP NOT tillsatsen till armbågskryckorna meddelst medföljande  
fästningsdetaljer av plast. (Gröna delar i bilden) 
 

 
 
DROP NOT fästes till insidan av armbågskryckornas stöd, så att remmen  förblir på 
händernas insida! Såvida förblir händerna fria, då du behöver dessa för något annat 
ändamål än för att röra sig. 
 
Observera att fästets ”tass” hamnar på samma sida som kantvårtan i kryckans 
armstöd. 
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 Med fastsättningsdelen medföljer M4x16 mm

 fästskruv och M4 mutter, dra åt skruven du 

 har placerat fastsättningsdelen på önskad plats! 

 Densamma har till uppgift att kvarhålla infäst-

 ningstassen på sin plats, så att denna inte av

 misstag kan lossa. Dra ej åt för mycket! 

  

 

  

 

 

 

Före användning, säkerställ dig om att fästningsdelen är ordentligt fästad till 

armbågskryckan samt att fästningsdelen är oskadad. Byt vid behov ut 

infästningsdelen. 

Ifall du observerar felaktighet i DROP NOT tillsatsen eller dess fästningsdel, använd 

ej utrustningen! 

Möjlig risk för skada Ta kontakt med försäljaren eller leverantören. 

Metallkrokarna i remmen är avsedda, om vid behov så önskas, medtagning av 

(t.ex. Nycklar, handskar, plånbok etc) 

 

Fästningsdelen fungerar även som en viktig del i utrustningens säkerhet, den ger vika 

och lossnar då den utsätts för större krafter än vad som är normalt. 

T.ex. Vid möjligt snubblande eller fall omkull, förhindrar lossning av fästningsdelen en 

eventuell strypning orsakad av remmen. 

 

4. SERVICE OCH RENGÖRING 

Remmen består av växtbarkat läder. Den kan rengöras med en fuktig (vatten) trasa. 

Läderprodukter bibehåller sin kvalitet, då dessa kontinuerligt  underhålles med 

läderunderhållsprodukter. Använd ej något lösningsmedel eller kemikalier vid en 

rengöring. 

 

Ifall remmen blir våt, låt den torka sig själv, man får ej använda värmefläkt el.dyl. 

Läder hårdnar vid uppvärmning och kan börja spricka. 

 

Gör inga ändringar eller tillägg till DROP NOT tillsatsen på eget initsiativ! 
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5. FÖRVARING  

 

Förvara tilläggsutrustningen på torrt och från direkt solljus skyddat ställe.  Utsätt inte 

tillsatsen för konstant värme (t.ex. Värmeelement eller annan värmekälla) 

 

6. AVFALLSHANTERING 

Produkten består av växtbarkat läder och nickelfria metalldelar. Fästdetaljerna är av 

PLA plast. Tilläggsutrustningen kan lämnas som vanligt diverseavfall. 

 

7. TEKNISKA DATA  

 

 

 

 

 

8. GARANTI 

För tilläggsutrustningen beviljas 24 mån. garanti, gällande material- eller 

tillverkningsfel. Garantin gäller ej normalt slitage eller bruk som inte är anvisat i 

instruktionen. 

  

Nahka-Arzi Tmi, Lassintie 62, 09220 Sammatti              Klass I medicinsk utrustning 


