
Gebruik van EZ-Crutch Elleboogkrukken

Voor gebruik dient u de elleboogkrukken goed af te stellen. Dit doet u als volgt:

De handgreep: 
Laat uw arm ontspannen hangen en zet de handgreep vast ter hoogte van de pols.

De bovenarmmanchet: 
Deze moet u net onder het ellebooggewricht vastzetten.

Krukken zijn bedoeld om het geblesseerde been te ontlasten bij het lopen. 
Hieronder vind u informatie over hoe u de krukken optimaal kunt gebruiken:

Lopen:
Zet uw gewicht op het gezonde been en houd uw geblesseerde voet/been volledig los van • 
de grond (indien toegestaan mag het geblesseerde been de grond licht raken).
Plaats de krukken een stukje naar voren en steun zoveel mogelijk op beide handgrepen. U • 
kunt nu een sprongetje vooruit maken.
Na een aantal keer proberen kunt u al redelijk snel vooruitkomen.• 

Zitten en opstaan:
Kies bij voorkeur een hoge stoel met armleuningen, dit vergemakkelijkt het zitten en opstaan. Is deze 
niet aanwezig, vraag dan of iemand u kan ondersteunen.

Zitten:
Ga met uw benen tegen de stoel staan.• 
Pak eerst de leuning (indien aanwezig) aan de 'gezonde kant', daarna de andere kant.• 
Nu kunt u zich laten zakken in de stoel, houd daarbij uw geblesseerde voet naar voren en van de • 
grond. 

Opstaan: 
Zet uw gezonde been/voet onder de stoel (indien mogelijk) en houd uw geblesseerde been naar • 
voren en los van de grond
Doe uw krukken vast om en laat de ringen om uw handen/armen. Sta op met behulp van de stoel-• 
leuningen (indien aanwezig). Zodra u staat kunt u weer op de krukken steunen.

Traplopen:
Traplopen is een van de moeilijke bewegingen die u wellicht moet doen. Gebruik altijd de trapleuning voor 
extra steun en houvast!

Omhoog:
Houd uw geblesseerde been naar achter• 
Steun met een hand op de leuning en met de andere hand op de kruk• 
Maak een 'sprongetje' met uw goede been. Herhaal dit bij de volgende treden.• 
Let hierbij op dat uw de kruk niet te dicht bij de trede rand plaatst• 

Mocht u dit toch moeilijk of eng vinden dan kunt u natuurlijk ook altijd zittend omhoog en omlaag gaan. 

Het onderhoud van uw krukken:
Controleer af en toe de doppen van de kruk, na langdurig gebruik kunnen deze zeer glad worden. Con-
troleer regelmatig op beschadigingen van de bevestigingsonderdelen, handgreep en bovenarmmanchet

Zorgvuldig gebruik:
Het is van groot belang dat er zorgvuldig met de krukken wordt omgegaan. Gooi de krukken niet neer, maar leg of zet ze 
zorgvuldig weg, dit om beschadiging aan bevestigingsdelen te voorkomen. Bij beschadiging van manchet, handgreep of 
bevestigingsonderdeel moeten de elleboogkrukken vervangen worden.
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