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POUŽITÍ
Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a
osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních
končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné
rehabilitaci.
POPIS
Skládací odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených ocelových (240 S)
nebo duralových (240 SL) trubek vysoké pevnosti, doplněn třemi plnými kolečky, z nichž
přední má uložení v otočné vidlici a pohodlnými ergonomickými výškově nastavitelnými
rukojeťmi. Chodítko je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Nastavitelná výška madel: 79-91,5 cm
Celková šířka: 64 cm
Hmotnost: 6,7 kg (240 S), 5,5 kg (240 SL)
Nosnost: 125 kg
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním chodítka si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv
nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 125 kg.
Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Je-li chodítko v klidu, vždy zaaretujte brzdy.
Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.
OBSAH BALENÍ
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám chodítka s madly a kolečky,
bowdenové brzdy a 2 šrouby s maticí s plastovou krytkou k zajištění nastavení výšky madel.
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SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA
Rám chodítka vyjměte z krabice, rám rozložte směrem od sebe a polohu zajistěte aretační
pojistkou (A). Přiložená madla vložte do otvorů (B), nastavte požadovanou výšku madel a
zvolenou pozici upevněte pomocí šroubu a matice s umělohmotnou krytkou (1). Šrouby
pečlivě dotáhněte. Bowdenová lanka by měla vézt zevně rámu i madel. Nyní je chodítko
připraveno k použití. Při složení chodítka postupujte opačným způsobem.
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Madla upevněte pomocí šroubu a matice.

Madla zasuňte o odtvorů A, opěrku zad do otvorů B.

Aretační pojistka

BRZDY
Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy (A) směrem
nahoru by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stlačením páky brzdy směrem dolu, by
se měly brzdy zaaretovat. Opačným postupem brzdy odblokujete. Vždy používejte obě
brzdy !!!

B
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Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrždění se neprotáčet. Pokud
tomu tak není, seřiďte brzdy pomocí šroubů bowdenového lanka.

ÚDRŽBA
Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky,
které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability
doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček a pro
plynulé a bezhlučné ovládání bowdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř.
odstranit mechanické nečistoty všech částí.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který
Vám poskytne veškeré informace.
ZÁRUKA
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se
na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným
subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje
právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.
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