
Byte av doppsko
För att undvika att orsaka skador på kryckan eller käppen i 
lättmetall ska du skilja den nedre delen av kryckan eller käppen 
från den övre delen genom att lossa kapselmuttern och trycka in 
knappen. Du kan nu dra ut det nedre röret. Ta sedan bort den 
gamla doppskon och sätt dit den nya. Tryck in det nedre röret i 
det övre röret, tills knappen klickar på plats. Fäst sedan kapsel-
muttern. För att försäkra dig om att doppskon sitter ordentligt 
fast, bör du välja en modell av doppsko som har en innerdiam-
eter som är ca 1-2 mm mindre än det nedre rörets 
innerdiameter. 

Armbågskryckor från Etac
Kryckorna finns i olika varianter för både vuxen och junior  
med olika typer av handtag - raka hårda, mjuka alternativt  
anatomiska handtag. Kryckan finns med ställbar alternativt  
fast höjd. 

Max brukarvikt för vuxen modeller är 120–150 kg beroende  
på modell. 

Max brukarvikt för Junior modeller är 100 kg. 

Aktuell max brukarvikt finns uppmärkt på respektive krycka.

Stödkäppar från Etac
Stödkäppar finns med rakt eller anatomiskt handtag, fast  
eller justerbar längd. 

Max brukarvikt för stödkäpparna är 100 kg.

Etac lämnar ett års garanti förutsatt att produkten använts  
i enlighet med våra instruktioner och ej utsatts för åverkan  
eller onormalt slitage. 
 
Tillbehör/reservdelar: 
Doppskor, Handtag, Isbrodd, Polstring, Fångrem

 
Produkterna är tillverkade av: 
Kowsky GmbH, Neumünster, Tyskland

Etac Sverige AB 

Box 203, 334 24 Anderstorp 

tel kundservice  0371-58 73 00 

fax kundservice 0371-58 73 90

info@etac.se  www.etac.se
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Se vår hemsidan för mer information om  
vårt sortiment av kryckor och stödkäppar.
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Användning
Gånghjälpmedel, som kryckkäpp och stödkäpp, används 
av flera olika anledningar. Det är viktigt att be om hjälp, 
råd och träning när man provar ut en käpp eller krycka för  
första gången.

Armbågskrycka & Stödkäpp  -  Viktigt!

• Anpassa längden på käppen efter Din egen längd.

• Se till att knappen i snäpplåset är ordentligt 
 på plats  (fig A).

• Se till att låsringen är ordentligt fastdragen  
 på en käpp med ställbar längd (fig B).

• Om Du skall byta handtag på en krycka, tex Anatomisk,   
 Anatomisk (Soft), se då till att skruven på framsidan av  
 handtaget är blir ordentligt åtdragen (fig C) innan Du  
 tar kryckan i bruk.  
 Använd t.ex. en 5-krona för att dra åt skruven!

Allmänna råd
Be någon kunnig person instruera hur man på ett korrekt  
sätt använder en  stödkäpp/krycka. Be dem visa hur käppens/
kryckans olika inställningar fungerar.  
Tänk speciellt på följande punkter:

• Om doppskon är sliten eller om någon form av  
 skada syns på käppen, byt ut den mot en ny.

• Var försiktig vid gång på halt eller ojämnt underlag.

• Montera en isdubb på doppskon under vintertid.

• Håll käppen i ett stadigt grepp och inte för långt 
 ifrån kroppen.

• Gå med käppen i lodrätt läge nära kroppen.

• Om Du skulle falla, skjut käppen ifrån Dig för att 
 undvika att Du faller ovanpå den.

• Om möjligt, gå ej i trappor utan hjälp och stöd av 
 någon annan person.

• Om endast en käpp används vid gång i trappor, 

 håll i ledstången med den fria handen. 
 
Varning!
• Vid gång, häng inte handväska, påsar eller dylikt 
 på en käpp/krycka.

• Käppar/kryckor skall enbart användas som gång- 
 hjälpmedel och inte för andra ändamål som t.ex. att 
 lyfta eller flytta på saker.

• Vi garanterar inte käppars kvalité eller funktion 
 om de mekaniskt ändras på något sätt.  

• Använd endast original reservdelar och tillbehör. 
 
Is och snö
Utrusta käppen med någon form av isdubb vid gång på is och 
snö. Använd alltid original delar vad gäller säkerhetsdetaljer 
såsom t.ex. isdubbar och doppskor.

Rengöring
Käppar/kryckor rengörs med en fuktig trasa och ett milt 
rengöringsmedel. Torka torrt. Mjuka (Soft) handtagen på 
kryckkäppar och stödkäppar rengörs bäst med vatten och 
diskmedel samt vid behov med hjälp av en mjuk borste.                                                                    
Använd aldrig feta eller oljiga rengöringsmedel.

Utbytbara handtag
På kryckäppar med anatomiska handag och mjuka(soft)  
anatomiska handag kan handtagen bytas (fig C).

På anatomisk handag (ej soft) kan Du dessutom justera  
handtaget i några olika vinklar efter vad som är bäst och  
bekvämast för brukaren.

Lossa på skruven som sitter på framsidan av handtaget,  
t.ex. med en 5-krona. Drag ut skruven (insats), och själva 
handtaget. Byt handtag och sätt ihop delarna igen. 

Tillse att handtaget har nått in till basen. För att underlätta 
monteringen kan man fukta handtaget på insidan. 

Drag åt skruven ordentligt!  (med en 5-krona)

Kryckäpp anatomisk mjuk (special) med justerbar övre  
armbygel (fig D).

Inställning av höjden mellan handtag och armstöd görs  
enligt följande:

Det finns fem inställningsmöjligheter, 21-26 cm, mellan  
handtag och övre del av armstöd. 

Lossa vingmuttern som sitter ovanför handtaget. 

Ta ut skruven, ställ in önskad höjd, sätt åter in skruven  
och skruva fast vingmuttern ordentligt.

OBS! 

Max brukarvikt är 100 kg på denna krycka!

Användning
Kryckkäppar används av olika och skiftande anledningar.  
Det är viktigt att be om ordentlig hjälp, råd och träning 
när man provar ut kryckkäppar för första gången.

ErgoSoft armbågskrycka  -  Viktigt!

o Anpassa längden på kryckkäppen efter Din 
 egen längd
o Se till att knappen i snäpplåset är ordentligt
 på plats (g A)
o Se till att låsringen är ordentligt fastdragen 
 (g B)
o Om Du skall byta handtag på typ ErgoSoft 
 Anatomisk, Anatomisk Mjuk eller Standard Mjuk 
 se till att skruven på framsidan av handtaget   
 är ordentligt åtdragen (g C)innan Du tar 
 kryckan i bruk. Använd t.ex. en 5-krona för att 
 dra åt skruven!

Allmänna råd
Be någon kunnig person instruera hur man på ett 
korrekt sätt använder en kryckkäpp. Be dem visa hur 
kryck-käppens olika inställningar fungerar. 
Tänk speciellt på följande punkter:
o Om doppskon är sliten eller om någon form av 
 skadasyns på kryckkäppen, byt ut den mot en ny
o Var försiktig vid gång på halt eller ojämnt 
 underlag.
o Montera en isbrodd på doppskon under vintertid
o Håll kryckkäppen i ett stadigt grepp och inte för 
 långt ifrån kroppen
o Gå med kryckkäppen i lodrätt läge nära kroppen
o Om Du skulle falla, skjut kryckorna ifrån Dig för 
 att undvika att Du faller ovanpå dem
o Om möjligt, gå ej i trappor utan hjälp och stöd 
 av någon annan person
o Om endast en kryckkäpp används vid gång i 
 trappor, håll i ledstången med den fria handen

Varning!
o Vid gång, häng inte handväska, påsar eller dylikt 
 på kryckkäppen
o Kryckkäppar skall enbart användas som gång-  
 hjälpmedel och inte för andra ändamål som t.ex. 
 att lyfta eller ytta på saker.
o Vi garanterar inte kryckkäppars kvalité eller 
 funktion om de mekaniskt ändras på något sätt. 
o Använd endast original reservdelar och tillbehör.

Is och snö
Utrusta kryckkäppen med någon form av isdubb vid 
gång på is och snö.

Rengöring                                                       
Kryckkäppar rengöres med en fuktig trasa och ett milt 
rengöringsmedel. Torka torrt. De mjuka handtagen på 
ErgoSoft anatomisk mjuk och standard mjuk rengöres 
bäst med vatten och diskmedel samt vid behov med 
hjälp av en mjuk borste.                                                                    
Använd aldrig feta eller oljiga rengöringsmedel.

Utbytbara handtag
På ErgoSoft Anatomisk, Anatomisk Mjuk och
StandardMjuk kan handtagen bytas (g C).
På Anatomisk kan man dessutom justera handtaget 
i några olika vinklar efter vad som är bäst och 
bekvämast för brukaren.
Lossa på skruven som sitter på framsidan av handtaget, 
t.ex. med en 5-krona. Drag ut skruv, (insats) 
och själva handtaget. Byt handtag och sätt ihop 
delarna igen. 
Tillse att handtaget har nått in till basen. 
För att underlätta monteringen kan man fukta handtaget
på insidan. 
Drag åt skruven ordentligt!

ErgoSoft AMS, Anatomisk Mjuk Special
med justerbar övre armbygel  (g D).
Art.nr 148290, höger & 148291, vänster
Inställning av höjden mellan handtag och armstöd 
görs enligt följande:
Det nns fem inställningsmöjligheter på mellan 
21-26 cm mellan handtag och övre del av armstöd. 
Lossa vingmuttern som sitter ovanför handtaget. 
Ta ut skruven, ställ in önskad höjd, sätt åter in 
skruven och skruva fast vingmuttern ordentligt.

OBS! 
Max brukarvikt är 100 kg på denna krycka!
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Användning
Kryckkäppar används av olika och skiftande anledningar.  
Det är viktigt att be om ordentlig hjälp, råd och träning 
när man provar ut kryckkäppar för första gången.

ErgoSoft armbågskrycka  -  Viktigt!

o Anpassa längden på kryckkäppen efter Din 
 egen längd
o Se till att knappen i snäpplåset är ordentligt
 på plats (g A)
o Se till att låsringen är ordentligt fastdragen 
 (g B)
o Om Du skall byta handtag på typ ErgoSoft 
 Anatomisk, Anatomisk Mjuk eller Standard Mjuk 
 se till att skruven på framsidan av handtaget   
 är ordentligt åtdragen (g C)innan Du tar 
 kryckan i bruk. Använd t.ex. en 5-krona för att 
 dra åt skruven!

Allmänna råd
Be någon kunnig person instruera hur man på ett 
korrekt sätt använder en kryckkäpp. Be dem visa hur 
kryck-käppens olika inställningar fungerar. 
Tänk speciellt på följande punkter:
o Om doppskon är sliten eller om någon form av 
 skadasyns på kryckkäppen, byt ut den mot en ny
o Var försiktig vid gång på halt eller ojämnt 
 underlag.
o Montera en isbrodd på doppskon under vintertid
o Håll kryckkäppen i ett stadigt grepp och inte för 
 långt ifrån kroppen
o Gå med kryckkäppen i lodrätt läge nära kroppen
o Om Du skulle falla, skjut kryckorna ifrån Dig för 
 att undvika att Du faller ovanpå dem
o Om möjligt, gå ej i trappor utan hjälp och stöd 
 av någon annan person
o Om endast en kryckkäpp används vid gång i 
 trappor, håll i ledstången med den fria handen

Varning!
o Vid gång, häng inte handväska, påsar eller dylikt 
 på kryckkäppen
o Kryckkäppar skall enbart användas som gång-  
 hjälpmedel och inte för andra ändamål som t.ex. 
 att lyfta eller ytta på saker.
o Vi garanterar inte kryckkäppars kvalité eller 
 funktion om de mekaniskt ändras på något sätt. 
o Använd endast original reservdelar och tillbehör.

Is och snö
Utrusta kryckkäppen med någon form av isdubb vid 
gång på is och snö.

Rengöring                                                       
Kryckkäppar rengöres med en fuktig trasa och ett milt 
rengöringsmedel. Torka torrt. De mjuka handtagen på 
ErgoSoft anatomisk mjuk och standard mjuk rengöres 
bäst med vatten och diskmedel samt vid behov med 
hjälp av en mjuk borste.                                                                    
Använd aldrig feta eller oljiga rengöringsmedel.

Utbytbara handtag
På ErgoSoft Anatomisk, Anatomisk Mjuk och
StandardMjuk kan handtagen bytas (g C).
På Anatomisk kan man dessutom justera handtaget 
i några olika vinklar efter vad som är bäst och 
bekvämast för brukaren.
Lossa på skruven som sitter på framsidan av handtaget, 
t.ex. med en 5-krona. Drag ut skruv, (insats) 
och själva handtaget. Byt handtag och sätt ihop 
delarna igen. 
Tillse att handtaget har nått in till basen. 
För att underlätta monteringen kan man fukta handtaget
på insidan. 
Drag åt skruven ordentligt!

ErgoSoft AMS, Anatomisk Mjuk Special
med justerbar övre armbygel  (g D).
Art.nr 148290, höger & 148291, vänster
Inställning av höjden mellan handtag och armstöd 
görs enligt följande:
Det nns fem inställningsmöjligheter på mellan 
21-26 cm mellan handtag och övre del av armstöd. 
Lossa vingmuttern som sitter ovanför handtaget. 
Ta ut skruven, ställ in önskad höjd, sätt åter in 
skruven och skruva fast vingmuttern ordentligt.

OBS! 
Max brukarvikt är 100 kg på denna krycka!
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