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POUŽITÍ :

Hole 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 hole je vyrobena z dřevěných částí s povrchovým ošetřením.
Vysoká pevnost je doplněna pohodlnými ergonomickými plastovými
rukojeťmi. Hole nejsou výškově nastavitelné a musí se na správnou
délku řezat. Doporučujeme postupné zkracování !! Ruka by měla být
mírně pokrčená při správné délce. Hole jsou ve spodní části opatřeny
pryžovými protiskluzovými nástavci. Typ 456 a 457 má menší
dámskou velikost rukojeti, nebo větší pánskou.
Tabulka rozměrů :
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ÚDRŽBA :

Hole lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními
a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro
zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat
stav pryžových nástavců, popř. odstranit mechanické nečistoty.
V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců
použijte: 455 – 100 CTD ostatní 100 CTC
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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 holí 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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