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PŘEDMLUVA 
Děkujeme vám, že jste si zakoupili invalidní vozík od 
společnosti DUPONT. Obeznamte se s ním a pravidelně 
provádějte jeho údržbu. Tak prodloužíte jeho technickou 
životnost. Pročtěte si tento návod k použití a údržbě, abyste 
lépe porozuměli funkcím a vlastnostem tohoto vozíku. 
Varování: DUPONT MEDICAL nabízí široký sortiment 
invalidních vozíků a vybavení, které jsou uzpůsobeny 
potřebám uživatelů. 
Pouze zdravotnický pracovník ovšem může doporučit daný 
typ invalidního vozíku vhodný pro postižení konkrétního 
pacienta. Především pak dodržujte „maximální povolené 
hmotnosti“, o nichž se zmiňujeme ve specifikacích. 
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1. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
 

1.1 Cílová skupina uživatelů 
 

Invalidní vozíky DUPONT MEDICAL jsou vyráběny a 
zkoušeny v našem závodě. Výběr, uzpůsobení a seřízení 
invalidních vozíků musí provádět zdravotnický pracovník, a to 
podle postižení uživatele a jeho potřeb. Návod pro používání, 
zajištění bezpečnosti a údržbu musí uživateli vysvětlit 
zdravotničtí pracovníci nebo autorizovaní prodejci (které 
schválila společnost Cerah ve Francii), kteří se také musejí 
přesvědčit o tom, zda uživatel těmto pokynům rozumí. 

 
1.2 Indikace 

 
Invalidní vozík ALTO + NV Comfort je vhodný pro uživatele, 
kteří jsou trvale nebo dočasně neschopni pohybu po paralýze 
dolních končetin nebo kvůli chorobě znemožňující volnou 
chůzi. Invalidní vozík bude vybaven zadní opěrkou a 
sklápěcím sedákem v případě, že uživatel nebude schopen 
dlouhodobě sedět ve vzpřímené poloze. 
Invalidní vozík ALTO + NV Comfort se hodí pro děti i dospělé 
o hmotnosti mezi 40 a 110 kg. Tento lehký hliníkový skládací 
invalidní vozík se snadno ovládá a lze ho používat ve 
vnitřním i venkovním prostředí. Nylonová zádová opěrka a 
čalounění sedáku se hodí pro všechny uživatele. Díky 
různému volitelnému vybavení, jako je opěrka hlavy, 
podnožka apod., lze tento invalidní vozík uzpůsobit různým 
postižením. 

 
1.3 Kontraindikace 

 
Tento invalidní vozík smí předepsat pouze zdravotničtí 
pracovníci. Ti rovněž mohou doporučit volitelná příslušenství 
a provést seřízení tak, aby vozík odpovídal požadovanému 
účelu. Tento invalidní vozík není vhodný pro malé děti ani pro 
uživatele s hmotností nižší jak 40 kg. Uživatel i jeho rodina 
musejí být tělesně i duševně schopní bezpečně tento 
invalidní vozík používat. 
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1.4 Opětovné použití 
Bude-li tento invalidní vozík používán dalším uživatelem, je 
třeba provést očištění, dezinfekci a jeho celkovou revizi. Tyto 
úkony provádí autorizované technické středisko. 
Zdravotnický pracovník poté invalidní vozík vhodně seřídí a 
upraví podle požadavků a potřeb nového uživatele. 
Nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou na invalidním vozíku 
původní štítky. Nového uživatele musíte rovněž proškolit a 
předat mu uživatelskou příručku. 

2. VAROVÁNÍ 
 

2.1 Symboly 
 
 

    Maximální hmotnost uživatele 

 

       Upozornění: nebezpečí! 

      Důkladně si pročtěte tento návod k použití. 

     Zařízení je ve shodě se směrnicí č. 93/42/EHS. 

2.2 Kontroly před použitím 
Před každým použitím musí uživatel anebo doprovázející 
osoba zkontrolovat, zda je běhoun pneumatiky v dobrém 
stavu, jestli jsou pneumatiky dostatečně nahuštěny a zda 
brzdy fungují. 
V žádném případě invalidní vozík nepoužívejte, došlo-li k 
uvolnění upevňovacího prvku, pokud kolo anebo část 
invalidního vozíku vykazuje nadměrnou vůli nebo jestliže 
došlo k protržení nebo uvolnění prvků čalounění. 

 
2.3 Použití ve venkovním prostředí 
Nesamostatný uživatel nesmí tento vozík používat venku 
sám. Namísto toho je zapotřebí, aby takovéhoto uživatele 
doprovázela další osoba. Jestliže tento invalidní vozík 
používáte venku, musí uživatel anebo doprovodná osoba 
pamatovat na stav vozovky a povětrnostní podmínky. 
Především pak dávejte pozor na nerovnosti povrchu, díry, 
vyjeté koleje, kamení a blátivá či nestabilní místa. Při dešti, 
na sněhu a náledí dochází ke značnému snížení přilnavosti 
kola k zemi i k omezení výkonu brzd. V případě výrazných 
sklonů, svahů, obrubníků nebo převýšení může dojít k 
překlopení vozíku. Při použití tohoto vozíku, ať už ho 
požíváte sami, nebo vás doprovází další osoba, musí být 
zádová opěrka nastavena do úhlu 90° a sedák musí být ve 
vodorovné poloze. Jen tak lze zajistit maximální stabilitu a 
snížit námahu při ovládání vozíku. 

 
2.4 Zakázané způsoby použití 
Invalidní vozík se nesmí používat pro převážení těžkých 
předmětů ani pro žádné jiné účely, než je přeprava osoby, 
jejíž hmotnost nepřevyšuje maximální povolenou hodnotu. V 
žádném případě nepoužívejte invalidní vozík, jenž není v 
dobrém stavu.

Povrchová teplota 
 

Je-li vozík vystaven zdroji tepla, například topení nebo 
slunečním paprskům, ať už přímo, nebo přes okenní tabuli, 
nebo pokud je uložen v zavazadlovém prostoru automobilu, 
může teplota čalounění, kovových i plastových dílů vzrůst na 
velmi vysokou hodnotu a uživatele popálit. Tyto prvky musejí 
před použitím vozíku ochladnout. 

 
2.5 Prostředí 

 
Pamatujte na podmínky prostředí, ve kterých vozík 
používáte. Vždy bezpodmínečně zkontrolujte, zda šířky dveří 
a schodišť umožňují pojmout invalidní vozík. Dávejte pozor 
na přilehlé schody a vystupující předměty visící ze stěn nebo 
z okrajů a na ty, jež by mohly spadnout a uživatele vozíku 
poranit. 

 
 
 

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

3.1 Přenášení a zvedání 
 

Je přísně zakázáno zvedat invalidní vozík, pokud na něm 
sedí osoba. Samotný vozík můžete zvedat pouze za pevné 
části rámu. V žádném případě k tomuto účelu nepoužívejte 
stupačky, tyče, područky ani žádné další pohyblivé části 
vozíku. 

 
3.2 Přeprava ve vozidle 

 
Invalidní vozík ALTO + NV Comfort se nesmí používat jako 
sedák pro cestujícího ve vozidle, a to ani s vybavením. 
Jestliže musíte tento vozík přepravovat ve vozidle, 
doporučujeme vám, abyste odebrali odnímatelné prvky, a 
snížili tak jeho hmotnost a rozměry (zadní kola, stupačka, 
tyče). Nezapomeňte vozík i jeho příslušenství zajistit 
popruhy. 

 
    UPOZORNĚNÍ: hmotnost invalidního vozíku nebo 

některých jeho částí může být tak vysoká, že je budete 
muset zvedat s pomocí. 

 
3.3 Nebezpečí uskřípnutí 

 
Při skládání a rozkládání invalidního vozíku hrozí nebezpečí 
uskřípnutí. Stejné riziko hrozí i při manipulaci s područkami, 
stupačkami, při odebírání kol, montáži zadní výztuhy a 
některého dalšího příslušenství.  Zdravotnický pracovník je 
povinen uživatele upozornit na tato rizika a vysvětlit mu, jak s 
vozíkem zacházet bezpečně. 

 
3.4 Příslušenství a volitelné příslušenství 

 
Díky rozličnému volitelnému příslušenství, jako jsou opěrky 
hlavy, podnožky a některá další zařízení, o nichž 
pojednáváme v tomto návodu, může zdravotnický pracovník 
tento vozík upravit podle potřeb uživatele. V žádném případě 
nesmíte k vozíku připojovat další zařízení ani příslušenství, 
nejste-li si jisti, že jsou zcela kompatibilní. Používejte 
výhradně příslušenství dodávané společností Dupont 
Médical. 
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3.5 Kolečka proti přepadnutí 

 
Důrazně vám doporučujeme používat kolečka proti 
přepadnutí. 
Uživatel anebo doprovodná osoba je musejí upravit a nasadit 
co nejblíže k zemi, aby tak nehrozilo riziko převrácení. Pokud 
kolečka proti přepadnutí (rejdovací kolečka) stáhnete, abyste 
překonali překážku, musíte je ihned poté, co překážka již 
neohrožuje další jízdu, dát do bezpečné polohy. Invalidní 
vozík na rejdovacích kolečkách nikdy nenaklánějte ani 
nehoupejte. 

 
3.6 Polohování 
(namáhání měkkých tkání lidského těla) 

 
Někteří uživatelé trpí chorobami, u kterých se v případě 
dlouhého sezení tvoří proleženiny. Zdravotnický pracovník je 
povinen předepsat takový invalidní vozík, jenž je vybaven 
prostředky, které odlehčí opěrným bodům. Jedná se 
kupříkladu o sklápěcí zádovou opěrku, podpěry trupu, 
nastavitelný úhel sedu nebo polštář pro omezení tlaku. 

 
3.7 Nezodpovědná jízda 
(jízda s kolečkovým křeslem na zadních kolech) 

 
Je přísně zakázáno používat tento vozík jen na zadních 
kolech. Hrozí zde riziko překlopení. 

 
3.8 Všeobecná bezpečnostní pravidla 

 
Pokud uživatel nasedá na vozík nebo ho opouští, musíte 
zajistit brzdy. 
Před každým použitím zkontrolujte tlak v pneumatikách. 
Nepoužívejte vozík s nedostatečně nahuštěnými 
pneumatikami. Dodržujte hodnoty tlaku pro huštění. 
Při pohybu vozík nezastavujte manuálními brzdami. Namísto 
toho používejte obruče. 

  V žádném případě nevjíždějte na eskalátory. 

 
4. DODÁVKA A UVEDENÍ DO PROVOZU 

 
Invalidní vozíky TAll Dupont Médical jsou kontrolovány v 
našem závodě a speciálně zabaleny pro přepravu. 
Před rozbalením invalidního vozíku zkontrolujte, zda není 
krabice poškozena. Poté se ubezpečte, že všechna 
příslušenství a volitelné vybavení jsou k dispozici, a to včetně 
návodu k použití a servisní záruční knížky. Doprovodná 
dokumentace musí být bezpodmínečně předána uživateli, 
aby se mohl obeznámit s podmínkami použití a záruky na 
invalidní vozík. 
Po uvedení invalidního vozíku do provozu provede 
zdravotnický pracovník nebo pověřená osoba seřízení podle 
potřeb uživatele. Tento odborník je povinen uživateli předat 
návod pro bezpečné používání a upozornit ho na nebezpečí 
podle tohoto návodu. Tato osoba je rovněž povinna 
přesvědčit se, zda uživatel porozuměl tomuto návodu. 

 
Obalové krabice a různé ochranné prvky vozíku musíte 
předat příslušnému recyklačnímu a sběrnému středisku. 

5. DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ 
 

V této kapitole popisujeme několik technik, jak optimálně 
používat tento vozík. Tyto techniky se vám budou také hodit 
k tomu, abyste se vyrovnali s každodenními překážkami. 
Obecná a hygienická doporučení: Tento vozík musíte 
pravidelně čistit, a to dle doporučení popisovaných na 
následujících stránkách. V žádném případě ho nepoužívejte, 
nejste-li si jistí jeho bezvadnou funkčností. 

 
5.1 Bezpečnostní pás 

 
Jestliže má uživatel potíže s usazením nebo může ztratit 
rovnováhu, musíte použít bezpečnostní pás. Zdravotnický 
pracovník tento bezpečnostní pás nainstaluje a seřídí. Tento 
pás nesmíte příliš utáhnout a musíte ho upravit podle daných 
okolností. 
V závislosti na použitém typu invalidního vozíku se 
bezpečnostní pás upíná na obou stranách sedáku, do otvorů 
určených pro tento účel, nebo jednoduše prochází za 
zádovou opěrkou a upevní se vepředu před uživatelem. 
Délka popruhu bezpečnostního pásu se upravuje suchým 
zipem. Otevření a zavření se provádí dvěma sponami 
(zástrčkovou a zásuvkou), přičemž jedna z nich je vybavena 
pojistným systémem. 

 
 

 
 
 

5.2 Pro maximální stabilitu 
 

Invalidní vozík byl navržen tak, aby byl během běžných 
každodenních činností stabilní, a to za předpokladu, že 
nedojde k posunutí těžiště uživatele (jeho tělesné hmotnosti) 
mimo prostor vymezený čtyřmi opěrnými body kol na zemi. 
Tímto způsobem musí uživatel vždy udržovat rovnováhu 
vozíku a maximalizovat jeho stabilitu při manipulaci. 
Pokud bude uživatel provádět činnosti, při kterých je 
zapotřebí pohybovat tělem, doporučujeme použít poziční 
popruhy nebo bezpečnostní pás. 
Při jízdě musí být zádová opěrka vždy ve vzpřímené poloze 
(svisle vůči vozovce). 

 
 
 

5.3 Jízda do kopce 
 

Nakloňte se dopředu. 
Dbejte na stav vozovky: 
díry, úrovňové změny, stoupání 
vozovky mohou způsobit ztrátu 
stability vozíku. 



NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ LEHKÉHO MANUÁLNÍHO INVALIDNÍHO VOZÍKU ALTO + NV CONFORT 

5 

 

 

 
5.4 Jízda z kopce 

 
Nakloňte se dozadu. 
Vozík vždy ovládejte pomocí 
obručí. 
Při jízdě do kopce pamatujte 
na stav vozovky. 

 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ V žádném případě nejezděte do svahu 
ani nesjíždějte svah napříč. Nikdy nepřekračujte 
maximální povolený sklon, který uvádíme ve 
specifikacích pro invalidní vozík. Používejte kolečka 
proti přepadnutí. 

 
5.5 Překonávání překážky 

 
Nepokoušejte se překonávat překážky bez pomoci. Uživatel 
musí požádat další osobu o pomoc. Není-li to možné, musíte 
na překážku najet zepředu (nikdy ne křížem), poté přesunout 
přední kola a následně kola zadní. 

 
BUĎTE OPATRNÍ! Hrozí zde riziko přepadnutí. V 
žádném případě nepřekonávejte překážku, přesahuje-li 
její výška povolenou hodnotu uvedenou ve 
specifikacích pro invalidní vozík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.6 Náklon dopředu 
(vozík stojí) 

 
Vozík stojí a je ve stabilní poloze. Nakloňte se dopředu. 
Ubezpečte se, zda jsou brzdy zajištěny. 
Zkontrolujte, zda jsou otočná kolečka vozíku natočena co 
nejvíce směrem ven, abyste tak dosáhli lepší stability. 
Neuvádějte se do krajní pozice: hýždě musí vždy zůstat na 
sedáku. Neopírejte se při náklonu o stupačky. Hrozí zde 
riziko přepadnutí. 

 
5.7 Náklon dozadu (vozík stojí) 

 
Zadní strana vozíku 
musí být co nejblíže 
předmětu, jehož se 
chytnete. Nenaklánějte 
se dozadu příliš. 
Hýždě musí spočívat 
na sedáku. 
Nezajišťujte brzdy. Je 
lepší jet dozadu než 
přepadnout. 

   UPOZORNĚNÍ: Za žádných okolností nepřekračujte 
mezní hodnotu stability vozíku. Nikdy neprovádějte tyto 
úkony poblíž schodů ani překážek, kvůli kterým by se 
vozík stal nestabilním. 

 
5.8 Přesun 

 
Uživatel se může do boku přesouvat bez jakékoli pomoci, a 
to za předpokladu, že disponuje dostatečnou svalovou silou. 
Vozík by měl být umístěn rovnoběžně a blízko místa, kam si 
chce jeho uživatel sednout. Přední kola musejí směřovat ven. 
Aktivujte brzdy a poté stáhněte nebo odejměte područku a 
stupačku (na straně místa, kam si chce uživatel vozíku 
sednout). Opřete ruku o rukojeť područky, druhou ruku 
položte na místo, kam si chcete sednout. Nadzvedněte 
hýždě a poté postupně posouvejte tělo z vozíku na dané 
místo. 
Přesun dopředu je možný pouze tehdy, jestliže je uživatel s 
to stát a disponuje dostatečnou svalovou silou. 

 
Zvedněte stupačky. Položte chodidla na zem. Opřete se o 
rukojeti područek, vstaňte a následně se přesuňte na místo, 
kam si chcete sednout. Ruce mějte položeny. 

 
UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nestůjte na 
stupačkách. Za všech okolností zajistěte brzdy a vždy 
buďte co jak nejblíže místu, kam si chcete sednout. 
Nepoužívejte područky. Využijte pěnových rukojetí, 
které se nalézají před loketními opěrkami. 

 
5.9 Otevření a zavření invalidního vozíku 

 
Otevření 
Postavte se vedle složeného vozíku. Nikdy ovšem nestůjte 
před zadními ani předními koly. Obě ruce položte na 
čalounění podpěry sedáku, zatlačte na stranu, která je 
nejblíže uživateli a poté zatlačte směrem dolů. Invalidní vozík 
se snadno otevře. Nepokoušejte se otevřít ho současným 
zatlačením na obě strany ani tak, že byste se na invalidní 
vozík postavili. 
Dejte stupačky dolů, snižte nebo nainstalujte výztuhu zad, je-
li jí vozík vybaven, a poté se posaďte. 

 
 

 
 

Zavírání 
Zvedněte stupačky, uvolněte nebo odeberte výztužnou tyč, 
je-li jí vozík vybaven. Oběma rukama přidržte čalounění, 
jednou rukou držte přední část čalounění sedáku, druhou 
rukou část zadní. Zatáhněte směrem nahoru. Vozík tak 
složíte. 
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UPOZORNĚNÍ: Pokud uživatel nasedá na vozík nebo 
ho opouští, musíte zajistit brzdy. 

 

 
 

6. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 
 

6.1 Seřizování brzd 
 

Při jakékoli změně nastavení prováděné na zadních kolech 
(změna průměru kola, posunutí kola) nezapomeňte na 
úpravu seřízení brzd. 

 
 
 
 
 

  Šroub 
 

  Upnutí 
 

  Trubka 
 
 
 

Nastavení se provádí utažením/uvolněním obou šroubů. 
Upnutí se bude moci po trubce posouvat. 

 
 

6.2 Podmínky pro používání a skladování 
 

 Min. 
teplota 

Max. 
teplota 

Min. 
vlhkost 

Max. 
vlhkost

Použití 0 ° C + 40 ° C 40 % 95 % 
Skladování - 5 ° C + 50 ° C 40 % 90 % 

 
 

6.3 Pravidelná údržba 
 

BRZDY: Zkontrolujte stav brzdové čelisti a čistotu oleje i 
možnost použití brzd a jejich účinnost. 

 
ČALOUNĚNÍ: Zkontrolujte napnutí a celkový stav zádové 
opěrky a čalounění sedáku i všech polstrování. Nemohou se 
párat, trhat a musejí správně přiléhat. 

 
ŠROUBOVÁ SPOJENÍ: Utažení musí být dostatečné, nikoli 
však nadměrné, aby nedošlo k poškození trubek nebo 
zablokování pohyblivých dílů. V žádném případě invalidní 
vozík nepoužívejte, jestliže je jeho upevnění volné. 

ZADNÍ A PŘEDNÍ KOLA, PODPĚRY: 
- Zkontrolujte stav opotřebení pneumatik. Invalidní vozík 
nepoužívejte, jestliže jsou pláště pneumatik příliš 
opotřebované nebo pořezané, popraskané, popřípadě pokud 
se na nich vyskytují vruby. 
- Zkontrolujte tlak nahuštění pneumatik. 
- Vidlice musejí být pevně připojeny k invalidnímu vozíku 
(bez vůle, bez volného šroubu). 
- Přední kola se musejí volně otáčet a nemohou vykazovat 

jakoukoli boční vůli. 
- Zadní kola se musejí volně otáčet a nemohou vykazovat 

jakoukoli boční vůli. 
- Rychloupínací nápravy musí být dokonale zajištěny a 
nesmějí vykazovat žádnou vůli v ložiskách kola. 
- Pečlivě sledujte tlak nahuštění pneumatik. 

UPOZORNĚNÍ: Použití invalidního vozíku s 
nedostatečně nehuštěnými pneumatikami může být 
nebezpečné. 

Tlak v pneumatikách: 
Ø 24‘’x 1’’3/8 (nebo 600 mm) ......................................... Max. 4,4 bary 
Ø 200 x 30 (mm) ........................................................ Max. 2,5 bary 
Ø 8’’x 1’’1/4 ................................................................... Max. 4 bary 
Ø 12’’1/2x 2’’1/4.......................................................... Max. 2,5 bary 
 

UPOZORNĚNÍ: Dojde-li k nadměrnému nahuštění, 
může pneumatika prasknout. 

OBRUČE: Zkontrolujte stav jejich povrchu, drsnost a 
upevnění. 
PODRUČKA: Zkontrolujte stav čalounění. Područka musí být 
pevně připojena k rámu. V žádném případě nesmí vykazovat 
boční vůli. 
STUPAČKA A PODNOŽKA: Zkontrolujte, zda nedošlo k 
porušení desek a že tyto desky jsou správně umístěny na 
jejich držácích. Tyče stupačky a podnožky nesmějí vykazovat 
žádnou vůli a musejí být pevně připojeny k rámu invalidního 
vozíku. 

 
6.4 Čištění 
V případě nepříznivého počasí odstraňte bláto na různých 
částech invalidního vozíku, především pak na kuličkách 
rychloupínacích náprav. 
Vozík čistěte dle potřeby. K tomu používejte jemný hadřík 
namočený v mýdlovém roztoku. Poté proveďte důkladný 
oplach a vozík osušte. Především pak očistěte brzdy, kola a 
vidlicově řízené nápravy. Odstraňte případné stopy bahna, 
jež by snižovaly výkon. 
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Nenamáčejte. 

 

7. ÚDRŽBA 
 

Kvůli zajištění bezpečnosti uživatele a k tomu, aby invalidní 
vozík fungoval bez problémů, musíte provádět nutné revize. 
Časový interval mezi dvěma revizemi závisí na podmínkách 
použití. Nikdy však nesmí být delší jak jeden rok. V případě, 
že invalidní vozík často používáte ve venkovním prostředí, 
na velmi nepravidelném terénu (kamínky, kameny, díry), 
musíte ho kontrolovat častěji. 

 
7.1 Dezinfekce 
Pokud vozík nepoužívá tatáž osoba, může být zapotřebí ho 
dezinfikovat. 
Dezinfekce se provádí pomocí čisticích prostředků a 
dezinfekčními roztoky, které se stříkají na vnější povrchy 
vozíku. Jedná se o pěnový roztok, který nepotřebuje 
opláchnout. Stačí ho jen vysušit. Existují různí výrobci. 
Interně používáme roztoky ANIOS. 
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8. ROČNÍ ÚDRŽBA, OPRAVY, ZÁRUKA 

 
 

Pro provedení údržby ani oprav není potřeba zvláštních 
nástrojů. Tyto úkony musejí provádět autorizované a 
kvalifikované osoby. Neexistuje zvláštní pracovní postup. 
Používejte správné technické postupy. 
Pro opravu invalidního vozíku DUPONT MEDICAL používejte 
výhradně originální náhradní díly, které dodává společnost 
DUPONT MEDICAL. Změny nebo opravy prováděné díly z 
jiných zdrojů vedou k zneplatnění záruky. DUPONT 
MEDICAL se v takovémto případě zříká jakékoli 
odpovědnosti za zranění a nehody. 

 
Uživatel je povinen nechat invalidní vozík alespoň jedenkrát 
do roka zkontrolovat. Tuto kontrolu provádí autorizované 
technické středisko. 

 
Postupy Častost Uživatel 

Další 
osoba 

Autorizovaný 
prodejce 

Autorizované 
technické 
středisko 

DUPONT 
MEDICAL 

Instalace a 
uvedení do 
provozu 

1. použití  * *  

Přidání / 
výměna 
příslušenství 

  * *  

Plášť 
pneumatiky a 
její tlak 

Každý týden 
nebo před 
každým 
použitím 

* * *  

Výkon brzd Před 
každým 
použitím 

* * * * 

Kontrola 
pohledem, 
kontrola 
utažení a 
čištění 

Jednou do 
měsíce 
nebo podle 
potřeby 

* * *  

Revize Každý rok   * * 

Oprava Dle potřeby   * * 

Náhradní díly Dle potřeby    * 

8.1 Hlavní postupy 
 

- Zkontrolujte všechna upevnění a závěsné čepy. Důsledně 
vyměňujte uvolněné matice Nylstop a opotřebené šrouby 
(poškozený závit, zmenšený závitový průřez, popřípadě 
stopy rzi). 
- Zkontrolujte všechny svary. Důsledně vyměňujte díly, na 
jejichž svarech se vyskytují praskliny, odlupky, trhliny, 
pokroucení, deformace, a části, které jsou prohnuté 
(především pak křížení). 
Dojde-li k sloupnutí nebo odloupnutí nátěru poblíž svaru, 
může to znamenat, že se na svaru vyskytuje závada nebo že 
se tento svar začíná rozpadat. 
Proveďte důkladnou kontrolu, jestliže je vozík v celkově 
špatném stavu nebo pokud se na předních běhounech 
pneumatiky vyskytují znaky klínových drážek nebo hluboké 
řezy. 
- Zkontrolujte brzdy. Důsledně je vyměňujte, kdykoli si nejste 
po jejich seřízení jisti brzdnou účinností. Musejí fungovat bez 
jakékoli vůle a zadrhávání. 
- Kontrola pojistných a seřizovacích systémů. Důsledně 
vyměňujte tyto systémy, jestliže správně nefungují nebo 
hrozí-li riziko pro bezpečnost uživatele nebo doprovodné 
osoby. 
- Zkontrolujte ráfky zadních kol. Jejich maximální chvění 
nesmí překročit 1 cm. 

-  Zkontrolujte napnutí paprsků. Případné chybějící, ohnuté 
nebo příliš volné paprsky vyměňte. Důsledně vyměňujte 
kompozitní ráfky, jestliže dojde k jejich popraskání nebo 
porušení. 
- Zkontrolujte nápravy s rychlým uvolňováním. Jejich axiální 
kuličková ložiska a středový náboj musejí fungovat bez 
zadrhávání a nadměrné vůle. 
- Zkontrolujte kuličková ložiska na předních i zadních kolech i 
na vidlicích. Zkontrolujte axiální i radiální vůli ložisek. Musí 
být co nejmenší. Při otáčení nesmí vznikat nadměrný hluk. 
Při ručním otáčení se musejí kola volně zastavit bez 
jakéhokoli zadrhávání. 
- Zkontrolujte obruče a důsledně je vyměňujte, jsou-li na nich 
hluboké škrábance nebo jejich konzoly jsou ohnuty, 
poškozeny nebo nesprávně utaženy. 
- Zkontrolujte pneumatiky. Důsledně je měňte, jestliže jsou 
pořezané, popraskané, potrhané nebo příliš opotřebované 
(ploché na vnější straně, viditelná vlákna). Zkontrolujte 
nahuštění a stav udržení tlaku po nahuštění. 
- Zkontrolujte čalounění zádové opěrky a sedadel i 
polstrování. Důsledně je vyměňujte, jsou-li rozpárané, je-li 
jejich tkanina roztržená, pořezaná, pokud jsou v ní díry nebo 
jestliže je opotřebená. Zkontrolujte pevnost upevňovacích 
bodů na rámu. 
- Zkontrolujte područky a rukojeti. Důsledně je vyměňujte, 
jsou-li roztrhané, pořezané, děravé nebo opotřebované. 
Zkontrolujte jejich upevnění na nosných trubkách. 
- Zkontrolujte stupačky. Systematicky je vyměňujte, pokud 
jsou rozbité, popraskané nebo opotřebované. 

 
Jakmile provedete tyto kontroly a seřízení, zkontrolujte 
funkčnost invalidního vozíku a jeho příslušenství (je-li 
osazeno): otáčení kol, zatažení područek, brzdění, přetáčení, 
zatažení stupaček a tyčí, naklonění zádové opěrky a stabilitu 
vozíku. 
Další informace získáte od zákaznického servisu nebo od 
svého prodejce. 
Všechny zásahy je zapotřebí zapsat do servisní záruční 
knížky vozíku. 

 
8.2 Příslušenství 

 
Používejte pouze to příslušenství, jež dodává společnost 
DUPONT MEDICAL a které je kompatibilní s tímto invalidním 
vozíkem. 

 
8.3 Skladování 

 
Před delším skladováním tento vozík důkladně očistěte a 
zkontrolujte jeho výkon. Uložte ho na suché místo, mimo 
dosah prachu a vlhkosti. Při uvádění do provozu po uložení 
pokaždé zkontrolujte výkon vozíku. 

 
8.4 Konec životnosti invalidního vozíku 

 
Technická živostnost invalidního vozíku činí 5 let, a to za 
předpokladu, že budou splněna ustanovení uvedená v tomto 
návodu a podmínky a při řádné údržbě vozíku alespoň 
jedenkrát do roka. Nevyhazujte vozík ani jeho příslušenství, 
nemůžete-li ho dále používat, do odpadu. Předejte ho 
autorizovanému recyklačnímu středisku. 

 
8.5 Záruční podmínky 

 
Dvouletá záruka na mechanickou konstrukci. Tato záruka se 
uplatní v případě běžného používání invalidního vozíku a 
vylučuje jakékoli poškození v důsledku nesprávného 
používání nebo nesprávně prováděné údržby. 



NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ LEHKÉHO MANUÁLNÍHO INVALIDNÍHO VOZÍKU ALTO + NV CONFORT 

8 

 

 

 
Záruka se nevztahuje na opravy ani výměnu materiálu, ke 
kterým nevydal výrobce souhlas. Tato záruka nekryje ani 
běžné opotřebení materiálů a dílů. V případě vrácení platí za 
obalové materiály a dopravu koncový poskytovatel. V 
žádném případě se naše záruka nevztahuje na přímé ani 
nepřímé škody. 
Zařízení společnosti DUPONT (na něž se vztahují výše 
uvedené záruční podmínky) prošlo zkouškami provedenými 
naším technickým servisem a splňuje oficiální specifikace 
vydané francouzským ministerstvem zdravotnictví, které 
uplatňují certifikační orgány. 
Ke každému invalidnímu vozíku se poskytuje servisní záruční 
knížka. Musíte ji řádně uchovávat a vyplňovat při každém 
zásahu. 

 
8.6 Definice 

 
Různé typy úprav mohou mnohem vylepšit každodenní 
používání vozíku. Níže uvádíme několik užitečných termínů, 
díky nimž lépe porozumíte účelu těchto úprav: 

 
ROZCHOD KOL: Jedná se o vzdálenost měřenou mezi koly 
na hřídeli. 
Vzdálenost mezi osami stykových ploch pneumatik na zemi. 

 
ROZVOR KOL: Jedná se o vzdálenost mezi svislými osami 
předního a zadního kola na téže straně invalidního vozíku. 
Malá kolečka směřují dopředu. 

 
ZÁKLON REJDOVÉ OSY (ÚHEL ZÁVLEKU) Jedná se o 
vzdálenost měřenou na podlaze mezi osou otáčení vidlice a 
osou otáčení kola. Čím je kratší (nikoli však nulová), tím 
snáze se vozík ovládá. 

 
ODKLON KOL: Jedná se o ostrý úhel svíraný rovinou kola a 
svislou rovinou. 

 
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY 
Při vyšším rozchodu a rozvoru kol je vozík stabilnější, ale 
hůře se ovládá. 
Naopak pokud je rozchod a rozvor kol menší, není vozík tak 
stabilní, ale snáze se ovládá. 

SEŘÍZENÍ ZADNÍHO KOLA 
S vyšším rozvorem se zvětšuje i stabilita, avšak snižuje se 
manévrovatelnost. 
Pokud je rozvor nižší, snižuje se i stabilita, ale zvyšuje se 
manévrovatelnost. 

 
9. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A TECHNICKÉ 

INFORMACE 
 

9.1 Technické a rozměrové specifikace 
 

Invalidní vozík ALTO + NV Comfort byl navržen se dvěma 
cíli: Poskytnou lehký a moderní invalidní vozík se snadnou 
ovladatelností a přenositelností, jenž by vynikal vlastnostmi a 
spolehlivostí tradičního vozíku. 
VŠEOBECNÝ POPIS 
• Hmotnost vozíku: od 23,5 kg 
• Lehký skládací rám z hliníkových trubek 
• Čalounění (M3) 
• Výškově nastavitelné a zvedací područky 
• Sklopná zádová opěrka náklonem 
• Anatomická opěrka hlavy 
• Nožní opěrka 
• Zádová opěrka s možností seřízení napnutí 
• Výztuha zádové opěrky 
• Epoxidový nátěr 
• 5 šířek sedu (39, 42, 45, 48 a 51 cm) 
• 4° naklápění sedu 
• Výška mezi podlahou a sedem: 46 cm (bez 7cm polstrování) 
• Kolečka proti přepadnutí 
• Maximální stabilita bez koleček proti přepadnutí: 8,2° 
• Maximální stabilita s kolečky proti přepadnutí: 16,9° 
• Plášť pneumatiky zadních kol 24” x 1”3/8 
• Plášť pneumatiky předních kol 6“ x 40 

 
 
 

9.2 Volitelné příslušenství 

 

  
                                                                                                                                   Tyčová 

podpěra 
Odnímatelná 
prodloužená páka 
brzdy pro přesun

 
 

DALŠÍ VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 
- Kompozitní 24“ zadní kola 
- 24“ sada DMC 
- Zadní kola s paprsky 22“ 
- Područka s kloubovou a nastavitelnou rýhovanou opěrkou  
- 24“ nebo 22“ pneumatiky 
- brzdový systém pro pečovatele 
- 8“ přední kola 
- Pánevní pás 
- Abdukční klín 
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Velikost Šířka 

sedu 
Hlou
bka 
sedu 

Celková 
šířka 

Výška sedu 
bez 

7cm 
polstrování 

Šířka ve 
složeném 
stavu 

Celková 
výška 

(v závislosti na 
zádové opěrce) 

Výška 
područ
ky 

Maximální 
celková 
délka s 

podnožkou 

Maximální 
celková 

délka bez 
podnožky 

Maximální 
přípustná 
hmotnost 

(v kg) 

39 390 390 až 460 620 430/490 330 850 až 1040 210 až 280 1040 800 115 

42 420 390 až 460 650 430/490 330 850 až 1040 210 až 280 1040 800 115 

45 450 390 až 460 680 430/490 330 850 až 1040 210 až 280 1040 800 115 

48 480 390 až 460 710 430/490 330 850 až 1040 210 až 280 1040 800 115 

51 510 390 až 460 740 430/490 330 850 až 1040 210 až 280 1040 800 115 

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. 
 

9.3 Obecná terminologie 
 

1. Područka  
2. Deska područky 
3. Odnímatelné a tvarované polstrování zádové 

opěrky 
4. Závitnice zádové opěrky (2)  
5. Područka 
6. Kolečka proti přepadnutí  
7. Obruč  
8. Brzda tlačení  
9. Postranice rámu  
10. Vidlice 
11. Úhlově nastavitelná podpora vidlice  
12. Stupačka 
13. Zařízení pro odjištění područky 
14. Zatahovací opěrka nohou (vnitřní/vnější) 

(hmotnost 2,3 kg) 
15. Zařízení pro odjištění tyče (stisknout a stáhnout 

tyč) 
16. Sedák s pevnou konstrukcí a odnímatelným 

tvarovaným polstrováním 
17. Zadní rychloupínací náprava: tlačte na kolo a 

stiskněte, tak ji odeberete. Vždy zkontrolujte, 
zda kolo nemůže po instalaci samo odpadnout. 

18. Nastavení výšky područek 
19. Zatahovací výztuha opěrky zad 
20. V zadní části zádové opěrky: nastavení výztuhy  
21. Zadní kola (hmotnost: 1,9 kg i s jejich 

nápravou) 
 

 
10. MONTÁŽ A SEŘIZOVÁNÍ 

 
 

 
   UPOZORNĚNÍ: Instalaci volitelného příslušenství 

může provádět pouze kvalifikovaný a autorizovaný 
technik.  

Seřízení a úpravu podle potřeb pacienta provádí zdravotnický 
pracovník, který prověří, zda uživatel porozuměl návodu k 
použití i všem bezpečnostním opatřením. 

Pokud chcete invalidní vozík používat, nainstalujte desku 
sedáku, zádovou opěrku a polstrování sedáku podle pokynů 
z kapitoly 10.4. Poté nainstalujte opěrku hlavy. Dodržujte 
návod, který byl s opěrkou dodán. Nainstalujte opěrky nohou. 
Proveďte všechny seřízení různých položek a upravte 
invalidní vozík podle potřeb pacienta. 

 
V žádném případě nepoužívejte příslušenství, které 
nedoporučila a nedodala společnost Dupont Médical. 
Zkontrolujte upevňovací prvky a funkce volitelného 
příslušenství ještě předtím, než ho začnete používat. (viz 
také další strany) 
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10.1 Zadní výztuha 

Zadní výztuha se upíná na tlačné rukojeti zašroubováním 
knoflíků (A). Po instalaci lze výztuhu jednoduše stáhnout 
mírným odšroubováním knoflíku (A) na té straně, kde má 
výztuha vrub. Poté ji zvedněte tak, aby zůstala spojená na 
druhém knoflíku (A). 

  UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ USKŘÍPNUTÍ 

10.2 Výztužná tyč 

10.5 Podnožka (hmotnost 2,3 kg) 

Nebezpečí uskřípnutí při 
manipulaci. 

(Fotografie č. 4) 

Páčka pro 
odjištění 
podnožky 

Výšku desky podnožky lze upravit (A) a její orientaci lze 
nastavit (B) (viz fotografie č. 4). Používejte 5mm inbusový klíč. 

UPOZORNĚNÍ: Pro ovládání výztužné tyče zádové 
opěrky vždy používejte páčku nebo (A)popruh. 
NEBEZPEČÍ USKŘÍPNUTÍ 

10.3 Zádová opěrka s možností seřízení napnutí 

Díky sedmi popruhům se suchými zipy (C) můžete přesně 
nastavit napnutí zádové opěrky. 

10.4 Zádová opěrka a sedák 

- Čalounění zádové opěrky lze odebrat. Je připevněno
popruhy se suchými zipy. Zvedněte zadní klapku a zatlačte
na polstrování směrem dopředu.

- Polstrování sedáku lze rovněž odebrat a připevnit popruhy
se suchými zipy. Zatáhněte za čalounění nahoru a odeberte
ho.

- Chcete-li odebrat desku sedáku, zatáhněte nahoru. Chcete-
li ji přemístit, zkontrolujte, zda jsou držáky správně uloženy
na postranicích.

Výšku i hloubku polstrování lze nastavit (C)(3 polohy) D). 
Použijte 5mm šestihranný klíč a 12mm klíč. 

UPOZORNĚNÍ: po provádění údržby nebo seřizování 
zkontrolujte správné utažení různých komponent i 
jejich funkci. 

10.6 Seřízení područek 

Zatlačte na knoflík (B) a poté zvyšte nebo snižte horní část 
područky na požadovanou výšku. 

Chcete-li područku stáhnout, stiskněte (A) a páku zvedněte 
dozadu. 

B 

A  

C 

A 

D 
Seřizovací knoflík 
horizontálně 
uložené podnožky C 

A  

B   

A 
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10.7 Seřízení hloubky sedu 

 
Pro snadné nastavení: 
1) Umístěte kolečka proti 
přepadnutí do dolní polohy. 
2) Odeberte zadní kola. 
3) Vyztužte zádovou opěrku tak, 
že výztuhu dáte dolů. 
4) O několik otáček uvolněte 2 x 2 
šrouby (A), které se nacházejí pod 
jednotlivými soustavami na straně 
zádové opěrky. 
5) Seřiďte zádovou opěrku na 
požadovanou hloubku a poté 
pevně utáhněte 2 x 2 šrouby (A). 

 
 
 

 
 

10.8 Seřízení kol 
 

10.8b Seřízení zadního kola 

10.8b Seřízení předního kola 
 

V závislosti na modelu vidlice použijte pro nastavení výšky 
předního kola: 
- 10mm klíč a 5mm šestihranný klíč 
- Dva 13mm klíče. 

 
 

Drážka 
 
 
 
 

Excentrický šroub a 
držák vidlice  matice pro seřízení 

úhlu držáku vidlice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polohy pro 
seřízení 
předního 
kola 

 
 
 
 

POZN.: Vidlicová řízená náprava musí být vždy kolmá k 
zemi. Chcete-li upravit její polohu, musíte odšroubovat 
excentrické šrouby a matice pomocí 10mm klíče a upravit 
jejich polohy uvnitř drážky, která je určena k tomuto účelu. 

 
 

10.9 Brzdy tlačení 
 

Aktivaci a deaktivaci brzd provedete stisknutím nebo 
zatáhnutím za páku. 

 
 
 

Zvolte polohu podle průměru kola, požadovaném poloměru 
rejdu a požadované výšky. 

 
K dispozici máte 5 možných pozic seřízení 
(pro rozvor 1 a výšku 2). 

Nastavení výšky  v 
Odšroubujte matice, odeberte šrouby, vyberte si požadovanou 
polohu a poté šrouby a matice dejte zpět. 

Posun ložiska kola u 
Odšroubujte matici 26, uložte ložisko do požadované polohy, 
do příslušné drážky dejte polohovací podložku a matici 
pevně utáhněte. 

 
Nezbytné nástroje: 10mm klíč, 4mm šestihranný klíč a 26mm 
klíč. 

A 

Páka 
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