ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO

103, 249 A

Distributor pro Českou republiku:
DMA PRAHA s. r. o.
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

info@dmapraha.cz
www.dmapraha.cz

ELBUR VERTRIEBS GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany

+420 323 610 610

V202206

NÁVOD K POUŽITÍ

ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO 103, 249 A

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 odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových 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, odnímatelnou opěrkou zad, polstrovaným
sedátkem a nákupní taškou. Model 249 A má navíc rozšířený sed pro bariatrické pacienty.
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.
Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 100 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. rám chodítka s madly, 4 kolečka,
bovdenové brzdy, nákupní tašku, sedátko, opěrku zad a 2 šrouby s maticí s plastovou
krytkou k zajištění nastavení výšky madel.
SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA
Rám chodítka vyjměte z krabice a roztažením přední a zadní části od sebe rám rozložte.
Zasuňte vidlici s kolečkem do otvorů (A), až pojistka (B) zaklapne. Tento postup opakujte u
všech čtyř koleček. Přiložená madla zasuňte do otvorů (C), nastavte požadovanou výšku
madel a zvolenou pozici upevněte pomocí šroubu a matice s umělohmotnou rukojetí (1).
Šrouby pečlivě dotáhněte. Bovdenová lanka by měla vést zevně rámu i madel. Opěrku zad
zasuňte do otvorů (D) zmáčknutím pojistek (2). Nyní je chodítko připraveno k použití.
Při skládání chodítka nadzdvihněte sedátko a tahem nahoru za madlo (E) umístěném na dně
tašky rám složte.
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Madla zasuňte do otvorů C, opěrku zad do otvorů D.

Instalace vidlic s kolečky.
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Zamáčkněte pojistky na opěrce.

Madla upevněte pomocí šroubu a matice.

E

Madlo uvnitř tašky

Složené chodítko
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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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