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Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor de aanschaf van de M+D 
Crutch™!
Bij Mobility Designed denken we dat mobiliteit zo pijnvrij 
mogelijk moet zijn. De M+D Crutch™ ontstond vanwege 
een persoonlijke inspiratie om het leven te verbeteren 
van iemand waarvan we houden. Wij hopen echt dat 
de M+D Crutch™ uw mobiliteit zal ondersteunen op 
manieren die u nog nooit voor mogelijk had gehouden. 

Lees deze brochure helemaal door; deze kruk is als 
geen enkele kruk die u al eens hebt gebruikt en we wil-
len er zeker van zijn dat u vertrouwd bent met alle func-
ties en weet hoe u hem op de juiste manier gebruikt. 
Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruikt 
van dit mobiliteitshulpmiddel.

We zijn enthousiast dat u samen met ons de volgende 
wilt zetten op weg naar de mobiliteit van de toekomst! 

Met vriendelijke groet, 
M+D Team 

VEELGESTELDE VRAGEN 
1. Wat moet ik doen als de klikknop in de poot vast komt te zitten? 
Gebruik de kruk niet als de klikknop in de poot vastzit. Gebruik een dunne 
platkopschroevendraaier om de knop eruit te halen. Bel ons voor hulp als 
dit niet lukt. 

2 . Hoe lang gaan de poten mee voordat ze zijn versleten? Krukpoten sli-
jten verschillend, afhankelijk van de persoon, de gebruiksfrequentie, op-
pervlakken etc. De poten moeten worden vervangen als het profielvlak 
glad is gesleten. Als u duidelijke barsten of schade ziet, of als de coating 
van de harde kunststof pootsteel losraakt, belt u voor een vervanging 
en/of garantie, waar van toepassing. 

3. Zijn er instructievideo’s voor de M+D Crutch™? Er zijn instructievideo’s 
beschikbaar op mobilitydesigned.com, waarin de basistechnieken voor 
het gebruik van de M+D Crutch™ worden getoond. Raadpleeg uw fys-
iotherapeut of ergotherapeut voor aanvullende tips en training, specifiek 
afgestemd op uw behoeften. 

4. Hoe lang duurt het voordat ik weet hoe ik de krukken moet gebruiken? 
Telkens wanneer u een nieuw persoonlijk hulpmiddel leert gebruiken, is er 
een leercurve. De benodigde tijd varieert per persoon en is afhankelijk 
van uw persoonlijke ervaring, lichamelijke conditie en mate van comfort. 
De meeste gebruikers vertellen ons dat het enkele uren tot enkele dagen 
duurde voordat ze de M+D Crutch™ comfortabel konden gebruiken.

5. Hoe reinig ik mijn M+D Crutch™? Gebruik water een papieren hand-
doek of doek om de kruk te reinigen.
 

M+D Crutch™ Garantie 
De M+D beperkte garantie dekt uw M+D Crutch™ en M+D accessoires tegen productiede-
fecten gedurende een jaar na de datum waarop u uw product ontving. Onze garantie is 
een aanvulling op de rechten krachtens de consumentenwetgeving.
Onze garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken of niet-goedgekeurde 
wijzigingen. Zie de garantie voor volledige informatie op www.mobilitydesigned.com

Vervangende onderdelen
Vervangende poten, armbanden en armkussens kunnen worden aangeschaft op: www.
mobilitydesigned.com

Onderhoud en reiniging
Stof en vul moet worden afgeborsteld of met een doek of wegwerphanddoek worden af-
geveegd. Als de rubberen poten zeer smerig zijn geworden, moeten ze worden verwijderd 
en in zeepwater worden gewassen, dan zorgvuldig met een doek gedroogd, voordat ze 
weer in de kruk worden bevestigd. Het is belangrijk om te letten op schade aan de rubber-
en poten. Als de rubberen poten grote spleten hebben of ernstig beschadig zijn, moeten ze 
worden vervangen. 

M+D krukken, modellen

MD10001REV5 M+D kruk, paar - wit,  MD10002REV5 M+D kruk, paar - 
zwart,  MD10003REV5 M+D kruk, links - wit,  MD10003REV5 M+D kruk, 
rechts - wit,  MD10004REV5 M+D kruk, links - zwart,  MD10005REV5 M+D 
kruk, rechts - zwart,  MD10008 SKU set, reservepoten,  MD10009 SKU set, 
reserveschaalkussen

Lengte- en gewichtsbereik
Dit hulpmiddel is geschikt voor de volgende gebruikers: 
Lengte 1,5 tot 2,03 m (4 ft 11 inches tot 6 ft 8 inches)
Maximumgewicht: 136 kgs (300 lb)

Poten aanbrengen:  Druk de klikknop in en steek dan de 
pootsteel in de pootbuis en lijn deze uit met het gat in de 
poot.

*Tip: De poten zijn ontworpen om eenvoudig te 
worden verwijderd en zitten strak om geluid tot een 
minimum te beperken. Als u merkt dat het verwijderen 
van de poten moeizaam gaat, drukt u op de klikknop 
en oefent u druk uit op de bovenkant van de poot 
om deze op zijn plaats te houden, terwijl u aan de 
pootbuis trekt, totdat deze loskomt.

*Tip – Aanbevelingen van de fabrikant.   
       Voorzichtig – Gebruiker moet vooral dit gedeelte goed doorlezen.
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2. Hoogteverstelling: Sta rechtop met de elleboog 
goed ondersteund, zonder de schouders op te tillen.

2
1

Hoorbare “klik” om te    
poot te vergrendelen. 

               Voorzichtig: als de klikknop 
te ver in de poot gaat: gebruik de 
kruk niet meer en probeer de poot 
met een platkopschroevendraaier 
er weer uit te halen. 
Bel ons voor hulp als dit niet lukt. 

1. Poot aanbrengen: Druk 
op de klikknop in de poot 
om de pootbuis in het huis 
van de M+D Crutch™ te 
steken.
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3. Verdraai de geluidsverminderingsschroef totdat deze 
vingervast zit. Draai de schroef strak met een schroeven-
draaier of muntstuk om een ratelend geluid van de poot 
te voorkomen.

Steek hangreep in krukhuis: 
Verwijder de schroef aan het uiteinde van de handgreepbuis 
(gooi de schroef niet weg). 
Zoek het gat voor de handgreepbuis in het kruklichaam (A). 
Steek de handgreepbuis in gat A. 

1

A

Let op: Wanneer u de handgrepen op uw armlengte 
instelt, moet u op de handgreep met een blauw knop 
letten, die bedoeld is voor de instelling van uw rechter 
arm.

Bepalen van de lengte van de rechter handgreep: 
B) Plaats de arm in de schaal en houd de handgreep vast. De elle-
boog moet tegen de achterkant van de schaal rusten. Zorg dat u 
de knop op de handgreep gemakkelijk met uw duim kunt indrukken. 
C) Houd de handgreepbuis met de andere hand in positie. 
D) Open de schaal. Zoek het gat in de kruk dat op een lijn ligt met 
het gat aan het uiteinde van de handgreepbuis. (zie pagina 14 voor 
het ontgrendelen van de schaal).

B

C

D
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Bevestigen van de handgreepbuis aan het krukhuis: 
Nadat u de juiste handgreeplengte hebt bepaald, plaatst u de 
schroef (die u eerder uit de buis hebt verwijderd) in het betref-
fende schroefgat.  

Gebruik muntstuk of schroevendraaier om de schroef 
vast te draaien.

Let op: Gat in handgreepbuis moet zijn uitgelijnd met het gat in 
het krukhuis. 
Denk eraan dat de handgrepen in een lichte hoek naar binnen 
zijn gedraaid. Draai de handgreep daarom totdat de gaten zijn 
uitgelijnd.
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1. Schaal ontgrendelen: duw de knop helemaal tegen het huis. 
2. Schaal vergrendelen: duw de knop (met braillestip) strak. 

1

2

Tip: U kunt 
gemakkelijk 
voelen welke 
kant van de 
knop wordt 
gebruikt om 
de schaal te 
vergrendelen, 
omdat alleen 
de vergren-
delkant een 
braillestip 
heeft. 

Voorzichtig: Door de schaal te ontgrendelen, krijgt u meer 
bewegingsvrijheid. Raak vertrouwd met de kruk voordat u dit 
probeert. 

Standaardpositie 
armband

Plaatsingsopties armband
*Voorzichtig: Niet zonder handen en zonder armbanden geb-
ruiken. Gebruik dit alleen zonder armbanden wanneer u zich 

helemaal op uw gemak voelt

Biedt goed even-
wicht/houvast en 

in/uit

Gebruiker kan 
van de ene kant 

erin

Overlappend 
voor meer 
houvast

*Geen armbanden 
voor eenvoudig in/

uit en aan/af

Stap 1. Om de plaats van de armband te wijzigen, ver-
wijdert u de schroef met een schroevendraaier. 

Trek hier 
om de schaal 

te verwij-
deren

Stap 2. Trek de onderste harde kunststof armband-
klem omhoog van de zijrail af.

2
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Hook top 
tabs first

Push on 
bottom till 
“clicks” into 
place

Armbanden weer op de schaal plaatsen: Lijn van de bovenkant van 
de armbandklem uit met het lipje van de schaalrail. Druk stevig om 
de bovenste lipjes aan de rail vast te haken. Zorg dat de bovenste en 
onderste lipjes van de armbandklem aan de rail vastzitten.

Haak eerst de 
bovenste lipjes vast

Lijn gat op armband-
klem uit met gat in 

schaalrail.

Poussez sur le bord 
inférieur jusqu’à ce 
qu’il se place avec 

un « clic ».

Zorg dat zowel de bovenste als onderste lipjes van de armband-
klem goed in de rail vastklikken, plaats dan de onderlegring en 
schroef in de armbandklem en draai de schroef vast met een 
schroevendraaier.
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Fabrikantgegevens: 
Mobility Designed, Inc.

1.844.637.STEP (7837)
816.945.STEP (7837)

1427 West 9th ST, SUITE 504 
Kansas City, MO. 64101

U.S.A
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www.mobilitydesigned.com
FDA-registratienummer: 3012093174
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www.mobilitydesigned.com/patents
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 Maak een A-FRAME met uw krukken door uw ELLEBOGEN strak te-
gen uw dijen te houden en plaats uw krukpoten naar buiten zodat 
uw A-frame een BREDERE BASIS heeft

Elbows 
tight to 
your
sides

Crutch feet
wider than
shoulder 
width

A
(A-frame)

De ABC’s van de M+D Crutch zijn cruciaal voor het behoud 
van een goede stabiliteit.

Houd uw ellebogen dicht bij uw dijen en beweeg de krukpoten 
voorwaarts, waarbij u een kleine BICEPSDRAAI maakt.
Houd uw ellebogen naar binnen, ‘CORE’ (buik) LICHTJES AANG-
ESPANNEN en uw rug recht.

1
2

C (‘Core’ aangespan-
nen)

B (Bicepsdraai)

Ellebogen dicht 
bij uw zij

Krukpoten 
breder dan 
schouder-
breedte

Niet-vergrendelde schaal gebruiken: hiermee kan de 
gebruiker in- en uitklikken voor meer bewegingsvrijheid, 

zonder de krukken te verwijderen. 

*Voorzichtig: Als 
u omhoog reikt, 
kunt u uw even-
wicht verliezen 
wanneer de kruk 
de grond niet 
meer raakt. De 
kruk kan onver-
wachte bewe-
gingen maken, 
wees voorzichtig: 
u kunt ook onbe-
doeld iemand 
raken of iemand 
kan erover strui-
kelen.

Roterende handgreep: Druk de knop in en draai de 
handgreep weg.

 

Tip: Handgrepen zijn 
handspecifiek en 
buigen naar binnen 
naar het lichaam. 
Allen de rechter 
handgreepknop is 
blauw en heeft 
een braillestip 
op de 
knop 

Voorzichtig: Gebruik van de niet-vergrendelde schaal 
zonder handen zou tot instabiliteit van de gebruiker 
kunnen leiden. 

Voorzichtig: NIET 
zonder handen geb-
ruiken als de schaal 
niet vergrendeld is. 


