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POUŽITÍ :

Berle jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi,
nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné
rehabilitaci.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :
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POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti,
doplněna pohodlnými anatomickými rukojeťmi (typ J-AS, J-ASC lépe
rozkládají tlak působící na dlaně) nebo ergonomickými rukojeťmi (typ
222 J-S, J-SC). Rukojeti u typů berlí s označením A v názvu jsou
anatomické. Berle jsou výškově nastavitelné od rukojeti k zemi. Berle
jsou ve spodní části opatřeny stahovací maticí tlumící klapání berla a
pryžovými vyztuženými protiskluzovými nástavci.
Tabulka rozměrů :
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Nastavení od rukojeti
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Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí povolením stahovací
matice a vytažením aretační pojistky opěrné nohy. Po následném
nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy)
zasuňte aretační pojistku a dotáhněte stahovací matici.
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ÚDRŽBA :

Berli lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními
a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro
zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat
stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit
mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných
pryžových nástavců použijte: 100 CTB/C/dětské
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VAROVÁNÍ :

Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředínebezpečí úrazu ! Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou
patou ! Správné nastavení berlí konzultujte s odbornýn prodejcem nebo
Vaším fyzioteapeutem !
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ZÁRUKA :

Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny
v přiloženém Záručním listě.
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