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Gebruikershandleiding Carbon Wandelstok 

 Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig 
 door en volg de instructies nauwkeurig op! 

 Voorwoord 

Onze Carbon Wandelstokken zijn geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Ze bieden de onderste 
ledematen assistentie bij de coördinatie en steun bij het staan en lopen; zowel buiten als binnen. De 
carbon wandelstokken zijn opvouwbaar, dus licht en makkelijk mee te nemen. Lees voor het eerste 
gebruik de veiligheidsvoorschriften aandachtig door! 

 1. Algemene productinformatie 

Onze opvouwbare wandelstokken kenmerken zich door de volgende eigenschappen: 
•Hoge belastbaarheid 
• Eenvoudig verstelbaar door drukknop 
•Aanpasbaar aan vrijwel elke lichaamslengte 
• Gemaakt van hoogwaardige materialen 
Alle producten van Ossenberg voldoen aan de Europese richtlijnen voor Medische Hulpmiddelen. 
Daarnaast is de Duitse fabrikant gecertificeerd volgens DIN EN ISO 13485 & 9001. 

 2. Veiligheidsvoorschriften 

• Vraag uw winkelier/zorgprofessional om advies hoe de opvouwbare wandelstok te gebruiken!  
•Uw winkelier/zorgprofessional stelt graag de juiste functionele en ergonomische hoogte voor u in! (Ons 

algemene advies: www.skylinemobility.com/nl/loopondersteuning/wandelstok/juiste-hoogte/) 
• Let op: het maximale gebruikersgewicht is 100 kg. Een overschrijding van het toegestane 

lichaamsgewicht kan veiligheidsproblemen opleveren! 
•Het is niet toegestaan om tassen, zakken of andere voorwerpen aan uw wandelstok te hangen!  
•Het is niet toegestaan om mechanische wijzigingen aan te brengen. Hierdoor kan de product-     

veiligheid en -aansprakelijkheid van de wandelstok niet meer worden gegarandeerd. Om dezelf-          
de reden dient u uitsluitend originele onderdelen en accessoires te gebruiken! 

•Gebruik de wandelstok alleen waarvoor deze bedoeld is. Gebruik het product dus niet om bij- 
voorbeeld iets op te tillen of te verschuiven. Misbruik de wandelstok niet als hulp voor het       
indrukken van liftknoppen of lichtschakelaars! 

•De ondergrond is van cruciaal belang voor een veilige grip van uw wandelstok. Deze is sterk verminderd 
bij losse ondergrond zoals grind, zand of bladeren. Dit geldt ook bij sneeuw, ijs en gladheid! Wees 
uiterst voorzichtig op natte of ijzige ondergrond, zelfs vochtige tegels kunnen een onverwachts risico 
vormen. Tip: Schoenspikes en metaalnagels onder de dop van uw wandelstok zorgen voor meer grip bij 
gladde situaties. Voorkomen is altijd beter dan genezen! 

•Wees extra alert bij oneffenheden of gaten in de grond. Uw steun kan onverwachts                      
wegvallen of wegglijden. Let op: bij onvoldoende licht zijn oneffenheden nauwelijks                     
zichtbaar. Houd hier rekening mee! 

•Ook matten of losse vloerbedekking kunnen een struikelblok vormen waardoor de                       
wandelstok kan wegglijden! 

• Zorg bij het instellen van de hoogte dat de complete knop uit het gat steekt. U hoort dan een klik! 
•De hoogteverstelling wordt blootgesteld aan een zekere mate van slijtage. Uitgesleten gaten kunnen 

een veilige vergrendeling van de drukknop niet meer garanderen! 
•Alle verbindingen moeten goed vastzitten! Gelieve dit vóór elk gebruik te controleren! 
•De rubberen antislipdop is slijtage-gevoelig. Vervang dit onderdeel indien nodig! 
•Waarschuw uw winkelier/zorgprofessional wanneer de wandelstok zichtbare beschadigingen vertoont! 
•De wandelstok bevordert uw mobiliteit, maar wees continu bewust van het feit dat uw conditie en 

mobiliteit in het algemeen verminderd zijn! 
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 3. Handelingen 

Uitvouwen 
De opgevouwen Carbon Wandelstok wordt door het omhulsel op de plaats gehouden en in een plastic 
hoes geleverd. Het compacte pakketje past makkelijk in uw (hand)tas. Het elastische koord verbindt de 
vier delen van de wandelstok die perfect in elkaar passen. Houd bij het uitklappen van de wandelstok de 
buisdelen altijd in het midden vast. Alleen bij voldoende ruimte kunt u de wandelstok zichzelf laten 
ontvouwen. Houd dan de stok met gestrekte arm vast bij de handgreep alvorens u het omhulsel eraf 
haalt. Door het elastische koord klapt de wandelstok vanzelf uit. Controleer voor gebruik of alle delen 
goed in elkaar zitten! 

Hoogte verstellen 
De wandelstok is met één druk op de knop verstelbaar, zodat u altijd de gewenste hoogte kunt instellen. 
In 5 stappen van ieder 2 cm kunt u een hoogte van 85 tot 95 cm bereiken. Let op: draai eerst de 
manchetring open alvorens u de knop indrukt en de wandelstok wilt verstellen. Trek de buis uit voor een 
langere instelling en duw de buis terug voor een kortere instelling. Bij een juiste boring van de knop in 
het gat hoort u een duidelijke klik. Roteer de buis iets als u de knop kwijt bent. Draai de manchetring 
weer dicht als de juiste hoogte is bereikt. Laat de hoogte altijd checken door uw zorgprofessional! (Ons 
algemene advies: https://www.skylinemobility.com/nl/loopondersteuning/wandelstok/juiste-hoogte/). 

Opvouwen 
Voor het inklappen van de wandelstok begint u aan één kant. Houd de buisdelen altijd goed in het 
midden vast. Trek de eerste twee delen uit elkaar en vouw ze naar elkaar toe. Houd deze twee delen in 
één hand goed vast om vervolgens met de andere hand het volgende deel uit te trekken. Ga zo door 
totdat de wandelstok compleet is opgevouwen. Het omhulsel houdt de opgevouwen Carbon Wandelstok 
bij elkaar zodat deze zichzelf niet kan ontvouwen.  

Antislipdop vervangen 
Vervang de versleten rubberen dop voor meer grip. Trek de oude dop van de wandelstok en schuif het 
nieuwe onderdeel erop. Vraag uw winkelier om het juiste onderdeel met de bijbehorende afmetingen 
voor een goede passing. Let op: Zorg voor een metalen plaat in de dop ter bescherming van uw vloer. 
Scherpe delen kunnen anders in de rubberen dop achterblijven en de ondergrond beschadigen! 

 4. Gebruik 

Het gebruik van een wandelstok kan zeer verschillend zijn en is afhankelijk van de individuele 
loopbeperkingen. Laat u daarom altijd instrueren door uw winkelier of zorgprofessional! 
• Gebruik uw wandelstok niet in water. Maak uw wandelstok droog indien deze nat is geworden. Zo 

voorkomt u schade aan corroderende en oxiderende onderdelen. Langdurig contact                          
met vocht moet vermeden worden! 

• Het lopen met een wandelstok vergt enige oefening. Zorg dat u wordt ondersteund                       
tijdens het eerste gebruik! 

• Gebruik de loopondersteuning aan de kant van uw beste been! 
• Gebruik de wandelstok altijd dichtbij uw lichaam, zo ervaart u de meeste steun! 
• Plaats de wandelstok altijd recht op de grond, zodat deze niet uitglijdt! 
• Pak de handgreep met volle hand volledig en stevig vast!                          
• Gebruik de armleuningen van de stoel bij het gaan zitten en staan! 
• Draag -indien mogelijk- platte comfortabele schoenen. Uw been kan uw gewicht dan beter dragen! 
• Mocht u vallen, zorg dan dat u niet op de loopondersteuning valt. Gooi deze bijvoorbeeld          

zijwaarts van u af. 
• Raadpleeg uw zorgprofessional of uw wandelstok u ook kan helpen bij het traplopen. Houd                    

een railing altijd met uw vrije hand vast. Let op: Trappen zonder leuningen vormen een              
verhoogd risico. Gebruik deze alleen met extreme voorzichtigheid. 

 5. Voorzorgsmaatregelen 

Door het gebruik van een loopondersteuning kunnen bepaalde lichaamsdelen ongebruikelijke       
belastingen ervaren. Dit kan de volgende ongewenste bijwerkingen veroorzaken:  
Pijn in schouder, arm, pols en hand, overbelasting van het goede been en uitputting. Zorg voor 
voldoende pauzes om pijn, overbelasting en vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen. 
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 6. Opslag en onderhoud 

• Bewaar de wandelstok nooit in de nabijheid van warmtebronnen zoals kachels en verwarmingen! 
• Laat de wandelstok nooit voor een lange periode in de zon liggen. Sterke zonnestralen kunnen het 

kunststof aantasten! 
• Bescherm uw wandelstok tegen omvallen en tegen lakbeschadigingen. Tip: Gebruik onze stokhouder! 
• De rubberen dop is een slijtage-gevoelig onderdeel en moet af en toe vervangen worden! 
• Laat uw wandelstok inspecteren als u deze voor een lange tijd (> 2 jaar) niet heeft gebruikt! 
• Maak handgreep en rubberen onderdelen nooit schoon met vettige stoffen i.v.m. slipgevaar! 
• Maak uw wandelstok schoon met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek! 
• Gebruik geen bleek- of oplosmiddelen; deze kunnen de kunststof delen beschadigen! 
•Gebruik een geschikt ontsmettingsmiddel indien desinfectie noodzakelijk is. Houd rekening met de 

specificaties van de fabrikant! 

 7. Beperkingen 

• Het maximale gebruikersgewicht voor de Carbon Wandelstok is 100 kg. Een overschrijding van het 
toegestane lichaamsgewicht kan veiligheidsproblemen opleveren. Neem contact op met uw winkelier 
bij hogere belastingen of in geval van twijfel! 

• Verbogen of beschadigde wandelstokken mogen onder geen enkele omstandigheid meer gebruikt 
worden. De vereiste sterkte en stabiliteit kunnen dan namelijk niet meer gegarandeerd worden. Neem 
contact op met uw winkelier voor vervanging van uw wandelstok! 

  
 8. Garantie 

Op uw nieuwe wandelstok geldt een garantieperiode van 2 jaar. Buiten de garantie vallen gebreken 
ontstaan door: niet in acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, anders dan normaal 
gebruik, slijtage, onachtzaamheid, overbelasting, ongeval door derden, toegepaste, niet originele 
onderdelen en gebreken waarvan de oorzaak is gelegen buiten het product (zoals brand- en 
waterschade). 

Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet bepaald, of mondeling meegedeeld, 
behoudens dat wat door Ossenberg schriftelijk wordt gegarandeerd. 

Garanties gelden uitsluitend binnen de EU. 

 9. Afdanken 

Raadpleeg uw lokale afvalinzamelingspunt bij het afdanken van uw wandelstok. Gooi het oude product 
dus niet zomaar in uw vuilnisbak! 

 10. Specificaties 

Materiaal:     Carbon 
Handgreep:    Derby- of Ergo-handgreep (Softtouch) 
Gewicht:     Derby: 258 gram / Ergo: 300 gram 
Maximaal gebruikersgewicht:  100 kg 
Hoogte:     85 - 95 cm (verstelbaar in 5 stappen van 2 cm) 
Afmeting (opgevouwen):   Derby: 30 cm / Ergo: 32 cm 
Markering:    CE 
Artikelnummer:   Derby: 13601 / Ergo: 16301 
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Exclusief verdeler Benelux:
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