
הוראות שימוש לעזרי אחיזה עם קרס
עזרים אלה נועדו לאפשר אחיזה ושחרור של ציוד כושר.

 זוג העזרים תוכנן לשימוש על מוט מתח, ציוד חדר כושר עם מוט אחיזה, 
כידון של סוגי אופניים מסוימים ואופני יד. 

העזרים מגיעים מהודקים ועם אריזה נפרדת המכילה 4 צינוריות סיליקון.
כיצד להשתמש בעזרים

שחרר את רצועת שורש כף-היד והכנס דרכה את כף-היד.  •
פתח את סקוטש הרצועה שמחוברת לקרס, ומקם את הקרס במרחק הרצוי משורש כף-היד.  •

הדק בחזרה את הסקוטש, והדבק אותו לרצועת שורש-כף היד.  •
הדק את רצועת שורש כף-היד מעל רצועת הקרס.  •

הכנס אצבע אחת אל תוך הלולאה האלסטית )אנו ממליצים להשתמש באמה, אבל הדבר תלוי בהעדפה אישית(.   •
יש לוודא שסקוטש רצועת הקרס מגיע עד החלק התחתון של רצועת שורש כף-היד על מנת להבטיח קיבוע חזק.  •

אנו ממליצים לחבר את הקרס קרוב לשורש כף-היד. ייתכן שיידרשו מספר ניסיונות,לפני שתמצא   •
התנוחה המתאימה.  

העזר צריך לכסות את אזור כף-היד, על מנת להגן עליו מפני חיכוך או חוסר נוחות.   •

חיבור צינוריות הסיליקון – אופציונאלי
ניתן להשתמש בעזרים אלה ללא שימוש בצינוריות הסיליקון, כאשר מוט האחיזה מצופה בגומי/ספוג או מרופד. במידה ויש 

צורך בריפוד )לדוגמה עם מוט מתכת(, ניתן להלביש את הצינוריות על הקרסים.
להלבשת הצינוריות, ניתן למרוח טיפה או שתיים של סבון ידיים בקצה אחד של הצינורית, 

ולחליק אותה על הקרס )בתנועה סיבובית(. ייתכן שפעולה זו תחייב אדם עם יכולת אחיזה חזקה. 
לאחר שהצינורית מולבשת, ייתכן ולא יהיה קל להסיר אותה. 

כיצד לחבר את הלולאה האלסטית
על מנת לחבר שוב את הלולאה לאמצע אזור ה-'V' ראה את האיורים הבאים.

התאמה
על מנת להבטיח התאמה ונוחות, ניתן לחתוך את החלק שמכסה את אזור כף-היד או לעשות בו חריץ קטן, ולהעביר דרכו את 

הלולאה האלסטית )ראה תמונה(. אנו ממליצים להשתמש בעזרים מספר פעמים לפני ביצוע שינויים. 

אמצעי זהירות
אם אינך בטוח שעזרים אלה מתאימים לך, התייעץ עם רופא, פזיותרפיסט או מרפא בעיסוק לפני השימוש.

יש תמיד להיצמד להוראות עלון זה, כאשר משתמשים בעזרים אלה.
יש לנקוט בזהירות רבה בזמן הרמת חפצים כבדים והורדתם חזרה אל הקרקע בבטחה.  •

בזמן הפעלת לחץ, החפץ לא ישתחרר, לכן וודא שאתה מסוגל להזיז את הזרועות מהחפץ כדי ליצור מצב של ריפיון,    •
במטרה לאפשר לקרס להשתחרר בעת הצורך.    

במידה ואינך בטוח שהקרס יאחז כראוי בחפץ, בצע ניסוי בסביבה בטוחה, ואל תשתמש בעזר אם אינך בטוח.  •
וודא שרצועת הסקוטש שמחזיקה את הקרס מגיעה עד לחלק התחתון של רצועת שורש כף-היד או מעבר,   •
על מנת לאפשר מספיק מגע בין הסקוטש לבין רצועת שורש כף-היד להשגת אחיזה איתנה בזמן השימוש.  

חובה תמיד להדק את רצועת שורש כף-היד מעל הרצועה שמחזיקה את הקרס, כדי להבטיח שהקרס לא יזוז.  •
אין להשתמש במוצר במידה והוא פגום.  •


