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NÁVOD K POUŽITÍ

ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO 100, 100 WHD

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. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.
POPIS
Skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek vysoké
pevnosti, doplněn ergonomickými výškově nastavitelnými rukojeťmi, čtyřmi plnými kolečky,
z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici. Chodítko je vybaveno bovdenovými brzdami
s možností aretace, sedátkem, jídelním tácem a nákupním košíkem. Model WHD má
zvýšenou nosnost a rozměry pro bariatrické pacienty s nadměrnou váhou.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Před prvním použití si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností
kontaktujte Vašeho dodavatele.
Nepřekračujte maximální statickou nosnost chodítka 120 kg (model WHD 150 kg).
Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 105 kg (model WHD 135 kg).
Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Při vstávání, opírání nebo posazování na chodítko vždy zaaretujte brzdy.
Při chůzi s chodítkem mějte ruce vždy připravené na pákách brzd.
Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.
Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte chodítko k sezení.
Chodítko není určeno pro transport a převoz sedících uživatelů.
OBSAH BALENÍ
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítko s madly, jídelní tác, nákupní
košík a 2 šrouby s křídlovou plastovou maticí k zajištění nastavení výšky madel.
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SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA
Rozevřete rám chodítka a vyjměte zaslepovací ucpávky (A) z držáků výsuvných madel.
Nainstalujte oba šrouby s křídlovou plastovou maticí (B-D) do držáku tak, jak je uvedeno na
obrázku a nechte je povolené. Zasuňte obě madla do držáku, nastavte potřebnou výšku a
šroubem s křídlovou plastovou maticí tuto pozici zaaretujte. Bovdenová lanka by měla vést
zevně rámu!

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!

Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrzdění se neprotáčet. Pokud
tomu tak není, seřiďte brzdy pomocí šroubů bovdenového lanka.
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TRANSPOTNÍ A SKLADOVACÍ POLOHA
Uvolněním aretační pojistky (C) a vytažením zadního rámu nahoru lze chodítko jednoduše
složit do transportní polohy (A). Při rozložení postupujte opačným způsobem (A-C)

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 bovdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř.
odstranit mechanické nečistoty všech částí.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného
prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.
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