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Bruksanvisning och skötselråd  

Ultraflex teknikkäpp, ihopfällbar avancerad 

 

Att fälla ut käppen 

Lossa kardborrbandet som håller ihop käppens delar men håll fortfarande ihop 

delarna. Håll käppen så högt att den kan vecklas ut utan att röra marken. Håll kvar 

greppet i handtaget, men släpp de andra delarna. Kontrollera att alla skarvarna hakar 

i varandra innan användandet. Håll räfflad del mellan tumme och pekfinger. Vrid 

handtaget ett kvarts varv moturs. Dra ut eller ihop käppen så den får önskad längd. 

Vrid handtaget medurs för att låsa fast det igen. 

Att fälla ihop käppen 

Ta tag i den nedersta delen av käppen och dra ut den och vik ned in mot resten av 

käppen. Gör motsvarande med del för del. Fäst kardborrbandet runt den ihopvikta 

käppen. 

 

Skötsel 

Se till att käppen är ren. Rengöringen bör 

genomföras med käppen utfälld. Den ska 

regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa 

och milt rengöringsmedel (typ diskmedel). 

Om skarvarna kärvar så smörj dem med 

någon kräm (typ Nivea – ej olja). Använd 

inte käppen om gummibandet som håller 

ihop käppen är slitet. 

 

 

 

Byte av doppsko 

Vrid doppskon medurs. Använd den medföljande skifsnycklen. Fäst den nya 

doppskon genom att gänga på den på käppen moturs. 

Byte av handlovsrem 

Lossa skruven i trähandtagen. Stick i den nya handlovsremmen och fäst skruven 

igen. 
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Byte av kardborreband som sitter fast på käppen 

Lossa skruven i trähandtagen. Sätt på kardborrebandet på käppen med den lilla 

öglan på käppen. Sätt på handtaget och fäst skruven igen. 

Byte av gummisträckband i Ultraflex  

Verktyg som behövs:  

• Plattång 

• Monteringssats, som består av ett 5-delat mässingsrör (längd 150 cm, 

diameter 3 mm) med 0,5 mm stålrepögla och fastsättningsring (för att dra 

igenom gummibandet). 

• Sexkantnyckel 2 mm till M4 sexkantskruv 

• Virknål 1 mm 

• M8 sexkantsmutter 

• 1,5 meter gummiband (OBS använd endast original gummiband). 

Borttagning av felaktigt gummiband 

• Skruva av trähandtaget genom att vrida den räfflade metallbussningen. 

• Klipp av gummibandet mellan rör II och III, skruva av doppskon. Knuten som 

finns längst fram i röret kan lossas med en virknål.  Spännskruven är säkrad 

med en M4 sexkantskruv. Skruva loss M4-skruven med en 2 mm 

sexkantsnyckel och ta bort spännskruven. Om det inte går; skruva på en M8-

mutter på spännskruven och vidrör endast muttern för att undvika skador på 

precisionsgängorna. Tag bort resten av gummibandet. 

Att sätta in nytt gummiband 

Tryck ihop rören VI, V, IV, III och II (för att undvika skador på rörfogarna). 

• Drag med plattången ut en bandslinga på cirka 3 cm och drag igenom tyget 

runt gummibandet genom slingan/öglan. För att få tillräckligt med tyg; tryck ner 

tyget från gummibandet och klipp av gummibandet ungefär 3 mm, drag sedan 

tillbaka tyget. 

Tillbehör och reservdelar 

På vår hemsida och i nationella produktkatalogen finner ett stort sortiment av olika 

doppskor och tillbehör utifrån brukarens behov. Här finner du även original 

reservdelar. 

 

Godkännanden 

Alla käppar från Comde (Ultraflex, Telescopic, Childrens canes) är godkända 

medicinsktekniskt godkända. 

  

 


