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NÁVOD K POUŽITÍ

SKLÁDACÍ ČTYŘBODOVÉ CHODÍTKO 230, 230 EL, 233 EL

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.
POPIS
Skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn
čtyřmi výškově nastavitelnými nohami s protiskluzovými pryžovými nástavci. Typ 230 EL má navíc
kloubovou vzpěru umožňující střídavé odlehčení bočního rámu na jedné straně a jeho následné předsunutí
o krok vpřed, tzv. „krokování“, které Vám výrazným způsobem usnadní manipulaci a zajistí nácvik správného
stereotypu chůze. Chodítko je vybaveno pojistkou sklápění a ergonomickými pěnovými rukojeťmi. Typ 230
je doplněn pomocnými rukojeťmi pro vstávání
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním chodítka si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte
vašeho dodavatele.
Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost a nastavení s ošetřujícím lékařem.
Chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 100 kg (viz výrobní štítek na produktu).
Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ CHODÍTKA
Chodítko rozložte rozevřením boků chodítka směrem od sebe až do polohy, kdy zapadne bezpečnostní
pojistka (A), chráněná plastovou krytkou, umístěná na horní vzpěře chodítka. Pro složení chodítka
zmáčkněte bezpečnostní pojistku (A) a tlačte boky chodítka směrem k sobě. Chodítko je výškově
nastavitelné.
NASTAVENÍ VÝŠKY CHODÍTKA
Pro nastavení výšky chodítka zamáčkněte z obou stran pojistku (B) a tahem/tlakem nastavte požadovanou
délku nohy. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech
čtyř nohou.
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K ro ko v ac í m ech an i smu s
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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 pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické
nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který
Vám poskytne veškeré informace.
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