
MANUAL
- dynamisk armstøtte Armon Edero



1. Bordklemme

2. Parkeringsfeste

3. Lenker

4. Base

5. Justeringsring

6. Arm
7. Armskål

A. Albuestøtte
B. Underarmsstøtte
C. Klipps
D. Brakett
E. Øye 



Fest bordklemmen (1) godt fast til
et bord eller en seng.
Bordklemmen kan erstattes med et
flyttbart stativ eller feste på arbeids-
stol eller ERS.

Plasser lenker (3) i tuppen som stikker
opp på bordklemmen (1).
Illustrasjonen viser montering for 
høyre hand. For venstre hand blir det
speilvendt.
Påse at tuppen kommer helt gjennom
lenken.

Plasser basen (4) i den ledige enden
av lenken (3).
Påse at tuppen kommer helt gjennom
lenken.

Fest armskål (7) i enden av arm (6).
Se neste side.

Montering Armon Edero

Bue mot kropp



Bend klippsen (C) innover slik at innhukket
kommer fri. 

Plasser innhukket mellom de to ringene. Slipp klippsen (C) slik at armskålen (7) låses

Montering armskål

Underarmsstøtte (B) er trukket med Velcro, denne kan om ønskelig enkelt fjernes. Samtidig kan den enkelt formes ved å varmes opp med f. eks. en hårføner.
Albuestøtte (A) kan enkelt bøyes til for bedre passform.

C

B

A



Plassering av arm

Underarmsstøtte (B) er trukket med Velcro, denne kan om ønskelig enkelt fjernes. Samtidig kan den enkelt formes ved å varmes opp med f. eks. en hårføner.
Albuestøtte (A) kan enkelt bøyes til for bedre passform.

Legg underarm i underarmstøtte (B), albue skal være fri.
Albuestøtte (A) skal berøre overarm rett over albue.
Albuestøtte (A) kan enkelt bøyes for bedre passform.
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Justering av styrke

For å justere styrken på Edero bør brukers arm ikke være i armskål.
1. Løft arm (1) så høyt som mulig.
2. Trekk ring (2) litt ut og beveg den opp eller ned.
Dersom ring (2) flyttes opp, reduseres Ederos kraft. Dersom den flyttes ned
øker Ederos kraft.

Er ringen plassert i øverste posisjon kompenserer Edero 1 kilo.
I nederste posisjon kompenserer den 4,5 kg.



“Parkering”

Når Edero ikke er i bruk kan den “parkeres” ved hjelp av parkeringsfeste (2) og øye (E). Gjelder bordmodell.
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Armon Edero skal kun benyttes til å løfte / kompensere for en underarm.
Sørg alltid for at Armon Edero er plassert på en stødig, solid og horisontalt
plan eller punkt før bruk.
Når Armond Edero ikke er i bruk bør den stå i “parkering” som vist på side 7.

De forskjellige delene kan rengjøres med en fuktig klut. Benytt ikke kjemikalier
eller løsemidler.

Direktiv 93/42/EEC
EN ISO 22523:2006
EN 1041:2008

Medical Device Class 1
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1. Monter føtter 2. Fest føtter ved å skyve hjul (A) ned
og skru til.

A

3. Fest toppdel med vektbelastning mot
de lengste føttene.

Med låsbare hjul eller faste føtter.

Stativ Edero (Ekstrautstyr)


