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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 polstrovanými podpažními opěrkami a ergonomickými
plastovými rukojeťmi. Pohyb chodítka zajišťují čtyři otočná kolečka,
z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné výškové
nastavení chodítka ( viz. Tabulka rozměrů ) umožňují nastavitelné
podpažní opěrky a opěrné nohy koleček, které jsou nastavitelné v šesti
polohách.
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Tabulka rozměrů :

Tabulka rozměrů :
Typ

Výška ( cm )

šířka ( cm )
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98 - 150

56

Chodítko lze jednoduchým způsobem rozložit a následně složit. Při
rozkládání chodítka rozevřete boční rámy až do polohy, ve které budou
tyto rámy zcela rovnoběžné a následně dotažením aretačních kliček
zajistěte chodítko proti samovolnému složení. Po zajištění přesuňte
aretační kličky do vhodné polohy tak, aby žádným způsobem nebránily
v užívání a obsluze chodítka.
K maximálnímu přizpůsobení výšce uživatele lze při nastavení chodítka
využít těchto možností :
Výškové nastavení podpažních opěrek : k tomuto nastavení slouží jistící
matice, po jejichž povolení lze opěrky jednotlivě zasunout nebo vysunout
a následném utažení zajistit v nově zvolené poloze. Přesnou polohu
a šířku mezi podpažními opěrkami lze upravit pomocí jistícíh šrobů
v horní částí opěrek.
Výškové nastavení celého rámu : nastavení jednotlivých poloh se provádí
stlačením aretačních pojistek, jimiž jsou vybaveny opěrné nohy, a to ve
dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy
( vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy ) a uvolnění aretační pojistky, tato
pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.
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 rozpouštědlaPro
zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat
polohu všech jistících prvků, 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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