
 
 
 
 

 

 

 

  

Bariatrisk Stödkäpp  

Stark och funktionell stödkäpp till den bariatriska användaren. 

Bariatrisk Stödkäpp är anpassad till användare upp till 270 kg.  

 

 

Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om 

barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182. 

 

BRUKSANVISNING 
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VARNING 

Bariatrisk Stödkäpp får inte användas utan en instruktion av utbildad 
personal eller av personer som fått en instruktions i hur kryckkäppen 
används. Vid felaktig användning kan användaren ta skada. 
 
Bruksanvisningen ska läsas noggrant innan Bariatrisk Stödkäpp tas i bruk. 
Var speciellt uppmärksam vid säkerhetsvägledningar markerade med . 
 
Cobi Rehab tar inget ansvar för eventuella skador på produkten eller vid 
personskador som förorsakats av felaktig användning av Bariatrisk 
Stödkäpp.  
 
Kontakta Cobi Rehab omgående om Bariatrisk Stödkäpp är skadad eller 
har konstruktionsfel. Använd aldrig egna reservdelar. 
 
Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för olämpliga 
situationer som uppstår efter reparationer som gjorts utan skriftlig 
tillåtelse från Cobi Rehab. 

 
SÄKERHETSVÄGLEDNING 

Bariatrisk Stödkäpp får endast ställas in av personal eller av personer som 
fått en instruktion i bruket av stödkäppen. Felaktiga inställningar kan 
skada användaren.  
 
Bariatrisk Stödkäpp kan ta skada om den används av en användare som 
väger över 270 kg. 
 
Bariatrisk Stödkäpp får inte användas förrän de två inställningsknapparna 
för höjdinställning är helt på plats. Det inre röret kan lossna och glida in i 
det yttre röret om inte inställningsknapparna för höjdinställningen sitter 
korrekt.   

1. Säkerhet 
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Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på 

produktens etikett. 

 Varning! 

 Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet 
om medicintekniska produkter EU 2017/745 

 Cobi Rehab artikelnummer 

 Serienummer 

 Produktionsår 

 Tillverkare 

 Medicinsk utrustning klass 1 

 Användarvikt 

 Läs manual 

CE-etiketten är placerad på stödkäppens rör. Exempel på 
etikett kan ses nedan. 

2. Symbolforklaring 



 
 

 | 2021-07 Bruksanvisning Bariatrisk Stödkäpp     5 

 

  

Bariatrisk Stödkäpp är en extra förstärkt stödkäpp 

som är speciellt utvecklad till att ge stöd och 

säkerhet under gång till användare som väger upp 

till 270 kg. 

 Bariatrisk Stödkäpp kan ta skada om den 

används av personer som väger över 270 kg. 

Bariatrisk Stödkäpp används på sjukhus, 

omsorgsboenden och i privata hem. Bariatrisk 

Stödkäpp kan användas både inomhus och 

utomhus.   

Rådfråga alltid en förskrivare innan Bariatrisk 

Stödkäpp rekommenderas till en användare. 

Kontraindikationer 

Det finns inga kontraindikationer förknippade med 

bruket av Bariatrisk Stödkäpp. 

Bariatrisk Stödkäpp är utrustad med två 

inställnings-knappar placerade på käppens rör. 

Dessa knappar reglerar höjden på käppen.  

Före användning ska höjden på stödkäppen 

justeras genom att trycka in de två 

inställningsknapparna. 

Bariatrisk Stödkäpp får inte användas om 

inställningsknapparna inte är helt på plats. 

Det inre röret kan lossna om inte knapparna för 

höjdinställningen sitter korrekt. Det kan få till följd 

att det inre röret glider in i det yttre röret. 

Denna bruksanvisning innehåller viktiga 

upplysningar om målgruppen för och 

användningen av Bariatrisk Stödkäpp. 

Bruksanvisningen innehåller också en 

specifikationslista.  

Den senaste versionen av bruksanvisningen finner 

du på vår hemsida. Kontrollera alltid att du har 

den senaste versionen.  

Har du behov av en bruksanvisning med större 

text, finns bruksanvisningen i PDF-format på 

www.cobirehab.se. Där kan du förstora upp 

bruksanvisningen i textstorlek. 

Kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om 

du önskar mera upplysning om Bariatrisk 

Stödkäpp. 

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra 

produktspecifikationerna utan föregående varsel.  

Bariatrisk Stödkäpp UDI-nummer framgår av 

etiketten på stödkäppen.  

Produktsäkerhetsmeddelanden och 

tillbakakallelse av produkter kan ses på vår 

hemsida under 

https://www.cobirehab.com/kunde-hos-

cobi/vigtig-produktinformation/ 

 

5. Inställning 
 

4. Användning 
 

3. Generellt 
 

http://www.cobirehab.se/
https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/
https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/
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Bariatrisk Stödkäpp bör förvaras mörkt och i en 

temperatur mellan -10° - 50° C.  

 

 

Bariatrisk Stödkäpp kan rengöras med vatten och 

vanligt rengöringsmedel.  

Inställningslåset till höjdinställningen ska 

regelbundet kontrolleras och bytas ut om det är 

nödvändigt. 

Brist på kontroll av låsknappen till 

höjdinställningen kan förorsaka funktionsfel. 

 

Desinficering 

Bariatrisk Stödkäpp kan desinficeras med 

ytdesinfektion 70% eller med en klorprodukt 

1000-1200 ppm.  

 Desinficera alltid Bariatrisk Stödkäpp innan den 

ska användas av en ny person för att undvika 

korskontaminering. 

Eventuella lokala rutiner kring rengöring och 

underhåll ska alltid följas. 

När Bariatrisk Stödkäpp inte längre används ska 

den bortforslas på ett miljövänligt sätt.   

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för 

ytterligare information kring bortforsling. 

8. Bortforsling 
 

7. Rengöring och underhåll 

6. Långtidsförvaring 
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  Cobi Rehab garanterar att Bariatrisk Stödkäpp är 

felfri när den levereras. Skulle den mot förmodan 

vara felaktig eller skadad vid leverans, kontakta 

Cobi Rehab omgående.  

Garantiperioden för Bariatrisk Stödkäpp är ett år 

från dagen för köpet och täcker produktionsfel 

eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som 

garantibevis.  

Garantin gäller ej: 

- produkter där serienummer, batchnummer eller 

liknande har försvunnit eller är väsentligt skadat. 

- produkter som har reparerats av ej auktoriserad 

personal. 

Garantin omfattar ej: 

 - slitagedelar.  

Garantin gäller ej i de fall Cobi Rehab bedömer att 

Bariatrisk Stödkäpp blivit felaktigt hanterad och 

på ett olämpligt sätt.  

Vid skada på grund av felaktig användning 

faktureras både service och reservdelar. 

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av 

någon art. 

 Brist på underhåll kan skada Bariatrisk 

Stödkäpp, förkorta livslängden eller påverka 

stödkäppens prestanda. 

9. Garanti 
 

Varje oförutsedd händelse som inträffar vid bruk 

av stödkäppen ska rapporteras till Cobi Rehab. 

 

9.1 Oförutsedda händelser 

Efter den förväntade livslängden är det viktigt att 

det görs en bedömning av produkten innan 

fortsatt bruk. 

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab 

inte garantera lämplighet och säkerhet av 

produkten, då Cobi Rehab inte har någon kontroll 

över hur produkten är använd och hur sliten den 

är.  

  

Den samlade värderingen av produkten ska göras 

av utbildad personal såsom förskrivare eller 

hjälpmedelskonsulent. Som ett minimum ska det 

bedömas hur produkten är använd, produktens 

tillstånd och produktens samtliga komponenter.  

Cobi Rehab kan alltid göra en sådan värdering. 

 

9.2 Efter förväntad livslängd 
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Max användarvikt 270 kg 

Höjdjusterbar 71-93 cm 

Vikt 0,9 kg 

Reflex Ja 

Material Krom Molybden stål 

Grepp Termoplast 

ISO - klassifikation ISO 12 03 03 - 05 

Produktens förväntade livslängd  7 år 

Riskklass I 

UDI-DI 5740000102810 

Grundläggande UDI 5740000100010MV 

Yttemperaturen på  Bariatrisk Stödkäpp kan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla och värme. 

Modell Artikelnummer 

Bariatrisk stödkäpp 0200-000-000 

10. Specifikationer 

11. Beställning 
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LEVERANTÖR 

Cobi Rehab 
Rålambsvägen 17 
112 59 Stockholm 

Sverige 
08-702 97 74 

www.cobirehab.se  

  

 

TILLVERKARE 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 

https://www.cobirehab.com/en/

