
הוראות שימוש לעזרי אחיזה רב-שימושיים
עזרי אחיזה רב-שימושיים, מרופדים להפחתת החיכוך. העזרים מגיעים מהודקים בצורת אחיזה, 

באופן שבו יראו בזמן פעילות.
לשימוש בעזרים, יש לקרוא את ההנחיות הבאות, ולהיעזר בתמונות התואמות.

פתח את הסקוטש של רצועת שורש כף-היד.  •  
  .B דרך לולאה B פתח את הסקוטש של רצועת האחיזה, והוצא את טבעת  •  

האביזר צריך להיראות עכשיו כמו בתמונה מספר 1.   
.A שחרר את רצועת שורש כף-היד, אבל אל תכניס את ההתקן לתוך לולאה  •  

הלבש את העזר על כף-היד.  •  
בעזרת טבעת A, הדק את הרצועה עם הסקוטש, כאשר לולאה A  ממוקמת   •  

                          בצד המנוגד לאגודל. לולאה B  צריכה להיות ממוקמת בצד של כף-היד.
מקם בכף-היד את החפץ שאתה רוצה לאחוז, בין האצבעות לבין האגודל,   •  

וודא שהאגודל אינו מכופף בתנוחה לא נוחה.   
 .B לתוך לולאה B הכנס את טבעת  •  

הדק את הסקוטש בחזרה מעל האגרוף בהתאם לנוחות.  •  
אמצעי זהירות

אם אינך בטוח שעזרים אלו מתאימים לך, התייעץ עם רופא, פזיותרפיסט או מרפא בעיסוק לפני השימוש.
יש תמיד להיצמד להוראות עלון זה, כאשר משתמשים בעזרים אלה.

עזרים אלה מיועדים לסייע באחיזת חפצים, אשר ייתכן שלא הייתה לך אפשרות להשתמש בהם לפני כן.   •  
מסיבה זו, יש להיזהר שלא לאמץ את השרירים יתר על המידה )בעיקר באזור שורש כף-היד( כאשר מרימים     

חפצים כבדים.   
יש לוודא שהעזרים מהודקים היטב, על מנת שהחפץ יהיה ממוקם בצורה מיטבית ולא יחליק.  •  

אין להשתמש בעזרים לזמן ממושך, בייחוד אם סובלים מבעיות זרימה דם.  •  
אין להשתמש בעזרים לאחיזה בחפצים חדים, במידה וסובלים מהתעלפויות/אובדן הכרה.  •  

אין להשתמש בעזרים במידה והם פגומים.  •  
אין להשתמש בעזרים כדי לאחוז בחפצים חמים או בקרבת להבה פתוחה.  •  

כאשר מבצעים משימה חדשה בעזרת העזרים, מומלץ לבצע אותה בנוכחות אדם נוסף.  •  
כאשר משתמשים בעזרי האחיזה, יש לזכור שברגע שהם מהודקים, לא ניתן להרפות באופן אוטומטי.  •  

כאשר מניפים באוויר חפצים כבדים או גדולים )כדוגמת משקולות(, יש לוודא שיש מספיק כוח ושליטה,   •  
כדי להנמיך אותם בבטחה ובזהירות. יש להיות זהירים במיוחד, כאשר מניפים חפצים מעל הראש.   

כשעוסקים בספורט כדוגמת הרמת משקולות, יש תמיד לזכור לשמור מספיק כוחות ואנרגיה על מנת להרים    •  
את המשקולות לתנוחה נוחה, במטרה לשחרר את עזרי האחיזה.    

 שימוש בעזרי האחיזה מאפשר ביצוע פעולות שעלולת להיות כרוכות בסיכון )כגון שימוש בכלים חדים או כבדים, סקי  
וכדומה(. יש לבצע פעולות אלה רק עם השגחה מתאימה, ומתוך הבנת רמת הסכנה הכרוכה בפעילות. 


