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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.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

POUŽITÍ :

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Rám chodítka je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek
vysoké pevnosti, doplněn plnými předními kolečky a ergonomickými
rukojeťmi. Zadní opěrné nohy jsou opatřeny pryžovými protiskluzovými
nástavci. Prostřednictvím nastavitelných rukojetí je umožněno snadné
výškové nastavení chodítka ( viz.Tabulka rozměrů ).
Tabulka rozměrů :
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Výška ( cm )

Celková šířka ( cm )
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Typ
242 A
242 B
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243 B
245 A

Chodítka 242 A, 242 B, 243 A a 243 B mohou být dodána
v demontovaném stavu. Při jejich montáži spojte prostředníctvím horní a
dolní vzpěry boční rámy chodítka. Po sestavení chodítka zajistěte z každé
strany obě vzpěry příslušnými maticemi. V případě transportu mohou být
díky své konstrukci tato chodítka jednoduchým způsobem zpětně
demontována.
Chodítko 245 A lze bez předchozí demontáže jednoduchým způsobem
rozložit a následně složit. Složení chodítka se provádí při stlačení
aretačních pojistek ve dvou bodech proti sobě na obouch bočních
zasouvacích vzpěrách a současném tahy horní vzpěry směrem dolů..
K výškovému nastavení chodítka slouží jistící matice, po jejichž povolení
lze rukojeti jednotlivě zasunout nebo vysunout a následném utažení
zajistit v nově zvolené poloze.
ÚDRŽBA :

VAROVÁNÍ :
ZÁRUKA :

Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi,
nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné
rehabilitaci.

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními
a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro
zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat
polohu všech jisících prvků, stav pryžových nástavců a plynulé otáčení
koleček, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.
Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné
nastavení chodítka konzultujte se svým fyzioterapeutem !
Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny
v přiloženém Záručním listě.
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