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POUŽITÍ :

Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi,
nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné
rehabilitaci.
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POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Rám chodítka je vyroben z pochromovaných ocelových trubek vysoké
pevnosti, doplněn polstrovanou podpůrnou deskou a ergonomickými
plastovými rukojeťmi. Pohyb chodítka zajišťují čtyři otočná kolečka,
z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné výškové
nastavení chodítka umožňuje nastavitelná podpůrná deska
( viz. Tabulka rozměrů ).
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K výškovému nastavení chodítka slouží jistící matice, po jejichž
současném povolení lze podpůrnou desku vysunout nebo zasunout
a následném utažení zajistit v nově zvolené poloze.
Po povolení příslušných matic se stejným způsobem nastavuje poloha
rukojetí u podpůrné desky. Nově zvolenou polohu dosaženou
pootočením, vysunutím nebo zasunutím rukojetí je nutné po tomto
nastavení opět zajistit utažením jistících matic.
K zabezpečení stability chodítka v klidové poloze slouží nášlapné brzdy,
které jsou aktivovány sešlápnutím přítlačné páky zadních koleček, což
vyvolá brzdící účinek způsobený zablokováním těchto koleček proti
pohybu.
ÚDRŽBA :

VAROVÁNÍ :

ZÁRUKA :

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními
a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro
zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat
polohu všech jistících prvků, plynulé otáčení koleček, popř. odstranit
mechanické nečistoty.
Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Chodítka
jsou typovaná pro pohyb v interieru !

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